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1. பெச

    ஒனபெது மணக்குப் பெள்ளிக்கூடத்தலிருந்து மண சேப்தைம் மகட்கமவ. தவறம் கட்டலில்
பெடுத்தருந்தை தைாத்தைா தமல்லத் தைதலதயத் தூக்கி... ‘ஏய்... பொலு! “ ஏய்... பொலு! தமாதை மண
அடச்சிட்டான மபொலிருக்மக... மபொகலியா ந..?“ எனற எழை முயனறார.

   அது  தநந்தை  கட்டல்.  கயிறகள்  ஆங்கங்மக  முடச்சப்  மபொடப்பெட்டு  ஊஞ்சேல்  மபொல்
ததைாங்கிற்ற. மூங்கிலின விரிசேலில் மூட்தடகளின குடயிருப்ப!

   அவர இடுப்தபெப் பிடத்துக் தகாண்டு எழுந்து.  எனனமவா அததைமய அசர சோதைதன
தசேய்து  விட்டது  மபொல  கதளப்பில்  மூச்ச  வாங்கி.  “பொலு!  அங்மக  எனன
பெண்ணட்டருக்மக?“ எனறார ததைாழுவம் பெக்கம் தரும்பி.

  “பெசவுக்கு  தைவிடு!  “  நானகாம்  கிளாஸ  பொலு  தசோல்லிவிட்டுத்  ததைாட்டயில்  தைவிடு
தகாட்ட முழைங்தகவதர உள்மள தசேலுத்தக் கலக்கினான.

 “ம். தனன! “

     பொலு தக கழுவிக் தகாண்டு தரும்பிப் பொரக்க, பெச தைவிடு தனனாமமல நினறிருந்தைது. 

    “ஏய்...  தனன! “  எனற அதைன வாதயத் ததைாட்டயில் அழுத்தனான.  அது தமிறிற்ற.
தைதலதய உதைறிற்ற.

    “அம்மா“  எனற  குரல் கம்ம,  அலறிற்ற.  அப்பெட அலறம்மபொது  அதைனஅட வயிற
எக்கிற்ற.  வாதலத்  தூக்கி,  சேடசேடதசேன  மூத்தரம்  மபொயிற்ற.  அந்தை  அலறல்
சோதைாரணமானதல்தல. அதல் ஏமதைா ஒரு வித்தயாசேமிருந்தைது.

    ததைருவில் மாடுகள் மமய்ச்சேலுக்கு மணயாட்டக் தகாண்டு மபொய்க் தகாண்டருக்க. பெச
மறபெடயும் “அம்மா... ! “

   “ஏய்...  உனக்கு  எனனாயிற்ற?  ஏன  இப்பெட  கத்துகிறாய்?“  எனற  அதைன  கழுத்ததைக்
கட்டக் தகாண்டு மகட்டான.  அதைன உடதலல்லாம் சடுகிற மாதரி இருந்தைது.  கண்களில்
ஒரு விதைப் பெரிதைவிப்ப.

     உடம்ப சேரியில்தலமயா!

    “பொலு! தரண்டாம் மண அடக்கப் மபொறான. ந இனனம் மபொகலியா...?“

    “தைாத்தைா!  அம்மாவுக்குக் காய்ச்சேல் மபொலிருக்கு.  டாக்டரட்ட தசோல்லி மருந்து வாங்கி
வரட்டா..“

    “அததைல்லாம் ஒண்ணுமில்தல. ந கிளம்ப! “

    “தைவிடு  தங்கல.  தவக்மகால்  ததைாடதல.  மமய்ச்சேலுக்கு  இனதனக்கு  அனப்பெ
மவணாம்! “

  அப்மபொது பெச. “அம்மா“ என விகற்பெமாய்க் கத்தை. “பொரத்தயா தைாத்தைா..  இப்பெடத்தைான
நாதலஞ்ச நாளாய் கத்தகிட்டருக்கு! எனதனனமன ததைரியதல.“
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    “அமாவாதசே வருதல்மல.. அப்பெடத்தைான கத்தும! ந கிளம்ப! “

   “அமாவாதசேக்கும் பெச கத்தைறதுக்கும் எனன தைாத்தைா சேம்மந்தைம்...? எனக்கு பரியமல.“

   “உனக்குப் பரியாது. ந பறப்பெடு! “

  “அம்மாதவத்  தைனியா  விட்டுட்டுப்  மபொக  எனக்கு  மனமசே  இல்தல  தைாத்தைா!  இது
கத்தைறததைப் பொரத்தைா எனக்கு அழுதக அழுதகயாய் வருது! “

   “எல்லாம்  நான  பொரத்துக்கமறன.  பெள்ளிக்கூடம்  விட்டு  வரும்  மபொது  பொரு...  இவ
கத்தைாமல் சேந்மதைாஷமாயிருப்பொள். சோந்தைமாயிருவா“

     பொலுவிற்கு  வகுப்பில்  கவனம்  தசேல்லவில்தல.  பெசவின  அந்தை  ஓலமம  காதல்
ரீங்கரித்துக் தகாண்டருந்தைது.

டீச்சேர. தைாயின தபெருதம பெற்றி பொடம் நடத்தக் தகாண்டருந்தைார.

    “இந்தை உலகத்தல் தைாய்க்கு இதணயாக ஒப்பிட மவற எதுவுமம இல்தல ஒரு தைாய்
எனபெவள் தமழுகுவரத்த மபொனறவல். தைனதன உருக்கி குடும்பெத்தற்கு தவளிச்சேமமற்றிக்
தகாண்டருப்பெவள்.  கணவன.  குழைந்ததை  எனற  மவணப்  பொதுகாப்பெவள்.  ‘ஏய்  பொலு!
அங்மக தைதலகுனிஞ்சகிட்டு எனன பெண்ணுகிறாயாம். தூங்குகிறாயா...?“

      அவன நிமிர. “எனனாச்ச உனக்கு... ஏன அழுகிறாய்?“

    “எனக்கு அம்மா நிதனப்ப எடுக்குது டீச்சேர! நான அனாததை! “

      “மசேச்மசே!  இப்பெடவா!  “  எனற  அவதன அரவதணத்துக் தகாண்டு, “இந்தை  உலகில்
யாருமம அனாததை இல்தல. உனக்குத்தைான தைாத்தைா இருககாமர! “

      “அனப தசேலுத்தை ஆளில்தல டீச்சேர.“ 

     “ஏண்டா  அப்பெட  நிதனக்கிறாய்.  உங்க  வீட்டல்  பெச  இருக்கிறது.  அததைவிட  மவற
யாரால்  அனப  தசேலுத்தவிட  முடயும்?  அதுவும்  உன  தைாய்  மபொலத்  தைான!  தைாதயப்
மபொலமவ பெசவும் பிறருக்காக வாழ்கிற ஜீவனதைான!  அததை ந மநசி.  அததை உன தைாயாக
நிதனத்து  சேமாதைானப்பெடு.  எனன  ததைரிஞ்சதைா?  அதைற்கு  எந்தைத்  துனபெமும்  வராமல்
பொரத்துக்தகாள்! “ 

     டீச்சேரின வாரத்ததைகள் அவனது மனததைத் ததைத்தைன. ‘மசே! அம்மா பெசவுக்கு உடல் நிதல
சேரியில்லாதை  மபொது  அவதள,  கவனிக்காமல்  நான  இங்க  உட்காரந்தருக்கிமறமன.  நான
மதடயன!  பததயில்லாதைவன!  அம்மா  உயிருடன  இருந்தருந்தைால்  இப்பெட
அலட்சியமாட்ய இருப்பொளா...? உடன வீட்டுக்குப் மபொகணும். பெசதவ டாக்டரிடம்...‘ 

     அப்மபொது இனரதவல் தபெல்! 

   பிள்தளகள் இதரந்து தகாண்டு பளியமரத்ததை நதனக்க ஓட,  அவன வீட்தட மநாக்கி
நடக்க ஆரம்பித்தைான. சீக்கிரம்...சீக்கிரம்! 

மூச்சிதறக்க நடந்து ததைாழுவத்துக கதைதவத் தறந்தைவனக்கு ஏமாற்றம். அங்மக பெசதவக்
காணவில்தல! 
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     ‘எங்மக மபொயிற்ற? மமய்ச்சேலுக்கு ஓட்டப் மபொயிருப்பொரகமளா? இந்தைக் கடுதமயான
தவயிலில்  அது  எப்பெட  நடந்து  மபொகும்!  அவனக்குத்  தைாத்தைாவின  மமல்  மகாபெம்
மகாபெமாய்  வந்தைது.  வயசோகிவிட்டமதை  தைவிர  தபெரிசக்குப்  பத்தயில்தல.  எத்தைதன  தைரம்
எடுத்துசே தசோனமனன. நான பொரத்துக தகாள்கிமறன எனற இப்மபொது.....‘ 

     “தைாத்தைா.... ! எனற அலறினான. 

     மதைாட்டத்தல்  கவமுள்தள  அடுப்பிற்கு  மவண்ட  சினனச்  சினனதைாய்  தவட்டக்
தகாண்டருந்தைவர.  “எனனடா..  பெள்ளிக்கூடம்  அதுக்குள்மள  விட்டருச்சோ...?“  எனறார.
 

     “இல்தல. இனடரதவல். பெச எங்மக?“ 

     “தவளிமய ஓட்டப் மபொயிருக்காங்க.“

      “எதுக்கு?“ 

     “அததைல்லாம் உனக்கு ஏன? ந பொட்டற்கு உன மஜாலிதயப் மபொய் பொர! “

      “....இல்தல  எதுக்குனன  ததைரிஞ்சோகணும்.  தசோல்லு  தைாத்தைா.  எதுக்காக  ஒட்டப்
மபொனாங்க?“ 

     “காதளக்கு“ 

     “அப்பெடனனா?“ 

     “பெச சிதனபெடத் தைான“ 

     “எதுக்கு சிதனபெடனம்?“ 

     “இவன  தபெரிய  கதலக்டர!  மகள்வி  மமல்  மகள்வியாய்  மகட்கிறான!
மணயடச்சட்டான. மபொடா – ஸகூதல பொரத்து. பெல்லு மபெந்துரும்! ‘ 

     “எங்மக ஒட்டப் மபொனாங்கனனாவது தசோல்லு தைாத்தைா! “ 

     “பளியந்மதைாப்ப. மபொதுமா ஆதள விடு! “ 

     பொலு உடமன பளியந்மதைாப்தபெ மநாக்கி ஓட ஆரம்பித்தைான. 

  பளியங்மதைாப்பிள்  ஆட்கள்  மவப்பெங்குச்சியால்  பெல்  மதைய்த்துக்  தகாண்டு  பெரவலாய்
நினறிருந்தைனர.  தவற்ற  மாப்ப:  எண்தணய்  வழியும்  முகம்,  ஒவ்தவாருவரும்  தைங்கள்
தகயில் ஒரு பெசதவப் பிடத்தருந்தைனர.  தபெரிய பளிய மரத்தன  மவரில் காதள  ஒனற
தமாழுக்  தமாழுக்  சேததையுடன  கட்டப்பெட்டருந்தைது.  அதைன  உடல்  முழுக்க
சேததைததைாங்கிற்ற. 

    அதைற்கு வாட்டமான  தகாம்பகள்!  காரியக்காரன மூக்கணாங்க  கயிற்றடன  தைாம்பக்
கயிற  மாதரி  தமாத்தைமான  கதைம்பெ  கயிற்தறச்  மசேரத்துக  கட்ட  தைன  தகயில்
பிடத்தருந்தைான. 

     “காரியக்காரமர... பொரத்தைால் சினனக் காதளயாய்த் ததைரியறமதை! பெச பெலப்பெடுமா..?“ 

     “பெலப்பெடுமாவா? இளங்காதள! முரட்டுக்காதள! “ எனற தைட்டக் தகாடுத்தைான. 
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   “நிச்சேயம் தைப்பொது! பெசவுக்குக் கப்பனன பிடச்சக்கும்! “ எனற அவன தைன மீதசேதயத்
தைடவிவிட்டுக் தகாண்டான. அவன அந்தை காதளதயவிட துடப்பொயிருந்தைான.

“எனனடா  ராஜா...  ந  தையார  தைாமன!“  எனற  அதைன  அடவயிற்றக்குக்  கீழ்  தைட்ட,  அது
ஜிவ்தவன உடதல முறக்கிற்ற. தமிறிக் தகாண்டு நினற தைதலதய உதைறிற்ற. மராஷம்!

     “ம்.  ஒவ்தவானனா  வரட்டும்!  எனன  மயாசேதன....?  டாக்டர  ஊசி  மபொட்டுபெ  பெலம்
பிடக்காமல்  மபொனாலும்  மபொகலாம்.  என  ராஜாவிடம்  தைப்பெமவ  தைப்பொது!  தகாண்டு
வாங்கய்யா பெசதவ!“

     பொலு  வியரத்து  விறவிறத்து  பளியந்மதைாப்தபெ  அதடந்தைமபொது  ஏறக்குதறய  ஊரப்
பெசதவல்லாம் மபொய்விட்டருந்தைது. அவனது பெச மட்டும்தைான பொக்கி.

     முண்டாச கட்டன பெக்கத்து வீட்டுக்காரர பெசதவ “தைா...  தைா...  அப்பெடப் மபொய் நில்லு“
எனற  காதளக்கு  முனனால்  நிறத்தனார.  பெச  மிரட்சியுடன  நிற்க.  “இப்பெட
தரும்பனனா...“ எனற அததைப் பிடத்துத் தருப்பினார.

     “காரியக்காரமர... ம்! ஆகட்டும்!“

     “ராஜா!“ எனற அவன காதளயின உடதல நவிவிட-

     அது பிளிறிக் தகாண்டு முனமனறிற்ற. பெசவின வாதல ஒதுக்கி முகரந்து பொரத்தைது. பெச
மிரண்டு மூத்தரம் மபொக, அததை ருசித்து பெற்கதள பெலிப்பகதள காட்டற்ற.

     “மடய்!  எனன பெண்ணச் தசோனனால்,  ந எனன பெண்ணகிட்டருக்காய்!“  காரியக்காரன
தைன சேட்தடயால் விசிற அது தசேயல்பெட ஆரம்பித்தைது.

     அந்தைப் பொரம் தைாங்காமமலா எனனமவா பெச துள்ளி, “ம்மா!“  எனற அலறிற்ற.  அது
அதசேயாமல்  பெக்கத்து  வீட்டுபெ  தபெரியவர  அழுத்த  பிடத்தருந்தைார.  இரண்டு  பெக்கமும்
பெலதக கட்ட அதைதனக் கட்டயிருந்தைாரகள்.

     பெச  அலறவும்,  பொலு  அங்கு  மபொய்ச்  மசேரவும்   சேரியாயிருந்தைது.  அங்மக  எனன
நடக்கிறததைனற அவனக்கு எதுவும் விளங்கவில்தல. ‘ஏன என தைாதய இப்பெடக் கட்டப்
மபொட்டருககிறாரகள்?  காதள  எனன  தசேய்கிறது?‘  அவனக்குப்  பெசதவ  நிதனக்க
நிதனக்கப் பொவமாயிருநதைது.

     “அதுக்மக  நானதகந்து  நாட்களாய்  உடம்ப  சேரியில்தல.  டாக்டரிடம்  ஓட்டப்
மபொகாமல்... இது எனன தகாடுதம!“

     பொலு பெக்கத்துவீட்டு நபெரின தகதயப் பெற்றிக் தகாண்டு, “மாமா மவணாம்! மவணாம்
விட்டருங்க!“ எனற தகஞ்சினான.

     “ஏய்... ! மபொடா தைள்ளி! இவன மவற மநரங்தகட்ட மநரத்தல்!“

     “இல்தல.  நான விட மாட்மடன!  இது  என தைாய்!  என தைாதய அலங்மகாலப்பெடுத்தை
நான சேம்மதக்கமாட்மடன!‘

     அதைற்குள் அந்தைக் காதளக்கு மூடவுட் ஆகீயிருக்கமவண்டும் மூச்சிதறத்துக தகாண்டு
பின வாங்கிற்ற.
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     “தசே! இவதனப் பிடச்சே தூர ஏறிங்க!“ எனற காரியஸதைன கடுப்பெடத்தைான. “காதளதய
ஒரு வழியாய் தையார பெண்ணும்மபொது...நாசேம்!“

     “ஏய்...தபொடயா! மரியாததையாய்ப் மபொயிரு!“ எனற அவதனப் பிடத்துத் தைள்ள. பொலு
சிராய்த்துக  தகாண்டு  விழுந்தைான.  அதைற்குள்  ஆட்கள்  அவனது  தகயில்  துண்டு  கட்ட
லாடம் அடக்கும் மாடு மபொல அமரத்த பிடத்துக தகாள்ள காதள தருமபெத் தையாராயிற்ற.

     அனற இரவு.

     பொலுவிற்குத்  தூக்கமில்தல.  கண்கதள  மூடனால்  அந்தைக்  காதளயின  தசேயல்தைான
நிழைலடத்தைது. ‘பொவிகள்! எல்மலாரும் மசேரந்து என தைாதய...‘

     அவனால்  அந்தைக்  காட்சிதய  ஜீரணக்க  முடயவில்தல.  ‘சிதனப்பெடணுமாம்.
அப்மபொதுதைான அது கனற மபொடுமாம்! பொல் தைருமாம்! எனன பிதைற்றல் இது!‘

     ‘அது பெச இல்தல – என தைாய்!‘

     ‘தைாதயக் கட்டப் மபொட்டு...  அவலம்!  அநாகரிகம்!  அநியாயம்!  கூடாது அவரகதளச்
சம்மா விட்டுதவக்கக் கூடாது! எனன தசேய்யலாம்? அவரகதள தவட்டப் தபொலி மபொட
மவண்டும். எனனால் முடயுமா? அவரகளின முனனால் நான எம்மாத்தரம்?‘

     சேட்தடன எழுந்தைான.

     பெரணலிருந்து  மதைங்காய்  தவட்டும  தகாடுவாள்  எடுத்தைான.  எனனால்
அவரகதளத்தைான எதுவும் தசேய்ய முடயாது. ஆனால்....

     பொலு தகாடுவாளுடன பளியந்மதைாப்தபெ மநாக்கி ஓட ஆரம்பித்தைான.

     பளியங்மதைாப்பில் அப்மபொது அதமத. மர இதலகளுக்கிதடமய ஊடுருவி ஒளி நலம்
பூத்தருந்தைது.

     அந்தைக் காதள இனனமும் அமதை மரத்தைடயில் கட்டப்பெட்டு, தைதரயில் கபெத்ததை நட்டப்
பெடுத்தருந்தைது.  அதைற்கு  அலுப்பொயிருக்க  மவண்டும்.  எனனதைான  தனற
தகாழுத்தருநதைாலும்  ஒமர  நாளில்  எத்தைதன  முதறதைான  அதைனால்  தசேயல்பெட
முடயுமாம்!.

     எழுக்கூட முடயாமல் அது அடத்துப் மபொட்ட மாதரி கிடக்க –

     ‘காதள இருந்தைால் தைாமன ஆட்கள் ஏவுவாரகள்...‘எனற பொலு அததை தநருங்கினான.

     பெச  நானகு  நாட்களாய்  ஏன  கத்தற்ற.  காத்தைா  எதைற்காக  அததைக்  காதளயிடம்
அனப்பினார.  காதளதய  அவரகள்  ஏன  ஏவினாரகள்  எனபெததை  அறியாமல்.  அறிய
விரும்பொமல்  தைன  தைாதய  எல்மலாரும்  மசேரந்து  துனபறத்துகிறாரகள்  எனகி
ஆமவசேத்துடன அந்தைப் தபொடயன தகாடுவாதள அதைன கழுத்தற்கு மநராய் ஓங்கினான.
விபெரீதைம் அறியாக காதள அப்மபொதும் தமய் மறந்து தூங்கிக் தகாண்டருந்தைது.

2. நல்ல கணவன
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  கடகாரம் இனிதமயாய் மண எட்டு எனற அறிவிக்கமவ. பொலன, “சேசி! எனமனாட 
துணமணகள் தரடயா?“ எனற பெதைற்றமாய்க் மகட்டான.

     “தரடங்க!“ சேசி கதலந்தை மகசேத்துடனம், மவரதவயுடனம் ‘‘ஏரமபெக்“ ஒனதறத் தூக்க
முடயாமல் தூக்கி வந்து தவத்தைாள், “நாலுதசேட் டரஸ இருக்கு. மஷவிங் பொக்ஸிலிருநது,
மபெஸட் வதர எடுத்து தவச்சிருக்மகன.“ சோப்பிட வாங்க,“ எனறாள்.

     சோப்பிடும்மபொது, “ஏங்க தவள்ளிக்கிழைதம வந்துடுவீங்கல்ல...?“ எனற சசி மகட்டாள்.

     “தவள்ளிக்கிழைதம எனன விமசேஷம்..?“

     “மறந்துட்டங்களா..? பிசினஸ மூடுல உங்களுக்கு உலகமம மறந்து மபொகும்!“

     “வளரத்தைாமல் விஷயத்ததைச் தசோல்!“

     “ஆனந்மதைாட பிறந்தை நாள்!“

     “ஓ! மறந்மதை மபொச்ச. தவள்ளிக்கிழைதம வந்தட முயற்சி பெண்மறன.. !“

     “முயற்சி பெண்றததைனன? கட்டாயம் வந்தடணும்!“

     “மவலூர மவதல முடஞ்சிட்டால் வந்தடலாம்!“

     “முடஞ்சோகணும்!“ எனறாள் சேசி.

     “விவரம்  பரியாமப்  மபெசோமதை  சேசி.  இனதனாருத்தைதன  நம்பி  லட்சேம்  லட்சேமாய்
பெணத்ததைப் மபொட்டருக்மகன.  அவன எனனடானனா தடீதரனற இடறறான.  தசேட்டல்
பெண்ணாம, பொதயிமல வந்தட முடீயுமா...?“

     “ஆமா, உங்களுக்கு பிசினஸதைான முக்கியம். நாங்கதளல்லாம் அந்நியங்க! பிசினசக்கு
ஒதுக்கறதமல  பெத்தமல  ஒரு  பெங்கு  மநரமாவது  குடும்பெத்துக்கும்  ஒதுக்குங்க.
இல்மலனனா, மகனக்கு அப்பொமவாட மூஞ்சிமய மறந்துமபொகும்!‘

     சேசி  தசோல்லிவிட்டு  விசக்தகன  ஆனந்த்  பெடுத்தருந்தை  அதறக்குள்  நுதழைந்தைாள்.
அவதனத் தைட்ட “ஏய்,“ எழுந்தரு“ எனறாள்.

     “ஏம்மா! இனதனக்கு லீவ் தைாமன?“

     “அப்பொ ஊருக்குப் பறப்பெட்டுக்கிட்டருக்கார. உனதனப் பொரக்கணும்னார!“

     “எனதனயா,  ஆச்சேரயமாயிருக்மக!  தபொய் தசோல்லாதைம்மா!“  எனற அசவாரஸயமாய்
எழுந்தைான ஆனந்த்.

     “உன பெரத்மடக்கு எனன மவணும்ன அப்பொகிட்மட தசோல்லு வாங்கி வருவார!“

     “ஹும்... எங்மக? ஸிம்பிளா மறந்துட்மடம்பொர“

     “இல்மலடா! இந்தைத் தைடதவ கட்டாயம் வாங்கி வருவார!“ 

     ஆறதைலாய்க் கூறினாள் தைாய்.
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     பொலன  டதரஸ  பெண்ணக்  தகாண்டு  தபெட்டதய  எடுகக,  ஆனந்த்  ஓட  வந்து
“அப்பொ... !“  எனற  கட்டக்  தகாண்டான.  “எனமனாட  பெரத்மடக்கு  எனன  பிரசேனட்
பெண்ணப் மபொகிறாய்...?“

     “எனன மவணும்?“

     “உன தகயால எது தகாடுத்தைாலும் ஓ.மக!“

     “அதுதைான. எனன மவணும்ன மகட்மடன!“

     “வந்து... கிரிக்தகட் மபெட்!“

     “ப்பூ... ! இவ்வுளவு தைானா..? ஓ.மக!“

     மவலூரில்  பொலனக்கு  மவதல  சேரியாயிருந்தைது.  காதலயில்  அதறயிலிருந்து
கிளம்பினால் ராத்தரி எத்தைதன மணக்குத் தரும்பவான எனபெது அவனக்மக ததைரியாது.
மீட்டங்க, இனஸதபெக்ஷன, விவாதைம், வக்கீல், மகஸ என ஒமர தடனஷன தைான!

     வியாழைக்கிழைதமதைான  தகாஞ்சேம்  ஓய்வு  கிதடத்தைது.  மாதலயில்  நிம்மதயாய்க்
குளிக்கும்மபொதுதைான. ஆனந்தன பிறந்தை நாள் ஞாபெகத்தற்கு வந்தைது.

     மனம்  சேசிதய  சிலாகிக்க  ஆரம்பித்தைது.  அவள்  நல்லவள்தைான.  நனறாகப்
பெடத்தைவள்தைான.  ஆனால்  இங்கிதைம்  ததைரியாமல்  தசேனடதமனட்ஸ  பொரப்பெதுதைான
அவனக்கு எரிச்சேல்!

     “யாருக்காகக்  கஷ்டப்டுகிமறன?  யாருககாகச்  சேம்பொதக்கிமறன?  தபெண்டாட்ட
பிள்தளங்க  நனறாக  இருக்க  மவண்டும்  எனறதைாமன?  அததை  ஏன  பரிந்து  தசேகாள்ள
மறக்கிறாள்  சேசி...?  லட்சேக்கணக்கில்  பெணம்  சீரழிந்து  தகாண்டருக்கும்  தடனஷனில்
மகனின பெரத்மடதைான அவளுக்கு முக்கியமாய்ப்பெடுகிறது.  பெரத்மடக்கு நான உடனிருக்க
மவண்டும்  எனபெது  எனன  அவசியம்?  என  சோரபில்  ரிச்சோக  பிரசேனட்  பெண்ண
மகாயிலுக்குப் மபொய் வரக் கூடாதைா?“ எனற தைவித்தைது மனம்.

     மபொனவருடம்  அப்பெடத்தைான  அவரகளுதடய  தவட்டங்மடயின  மபொது  அவன
தவளியூரில் மாட்டக்தகாண்டான.

     வீட்டற்கு  வரமுடயவில்தல.  அவள்  மகாபித்துக  தகாண்டு  பிறந்தைவீடு  மபொய்
விட்டாள்.

     வானம் மப்பம் மந்தைாரத்தலிருந்து தரும்பவதைற்கு இரண்டு வாரமயிற்ற.

     இம்முதறயாவது  நல்ல  கணவனாய்  நடந்துக  தகாள்ள  மவண்டும்  எனற  ஊருக்குக்
கிளம்பினான.  காட்பொட  ஸமடஷன  மபொகும்  வழியில்  கிரிக்தகட்  மட்தட  தசேட்டாய்
வாங்கிக் தகாண்டான.

     மவலூரிலிருந்து ஊருக்குத் தரும்பம் மபொது வீதகள் தவறிச்மசோட கிடந்தைன. விசோரித்தை
மபொது  பெந்த்  எனறாரகள்.  பெஸ  டதரவருக்கும்,  மபொலீசக்கும்  தைகறாராம்.  அதைனால்
வாகனங்கள் வழிதய மறித்துக தகாண்டு நினறன. துப்பொக்கிச் சூடு மவற.

     பொலனக்குச் சேங்கடமாயிருந்தைது. மகனின ஆதசேதயப் பூரத்த பெண்ணவிட மவண்டும்
எனற ஆரவத்துடன வந்தைால்...மசே!
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     நண்ட  க்யூவில்  நினற  வீட்டற்கு  ‘மபொன‘  பெண்ணனான.  “நான  எப்பெடயும்  வந்து
விடுமவன‘  எனற  மதனவியிடம்  உறதப்பெடுத்த  விட்டு  ஆட்மடா  ஒனதற  தகஞ்சிக்
கூத்தைாட ரூபொய் இருநூற தைருவதைாகச் தசோல்லி ஆட்மடாவில் ஏற,  எங்கிருந்மதைா கற்கள்
வந்து மண்தடதயத் தைாக்க, அவன ரத்தைத்துடன மயங்கி விழுந்தைான.

     அடுத்தை  மூனறாவது  மணயில்  விஷயம்  ததைரிந்து,  சேசி  கதைறிக் தகாண்டு  ஆனந்துடன
ஆஸபெத்தரிக்கு ஓட வந்தைாள்.

     பெடுக்தகயில்  கட்டுடன  கிடந்தை  கணவதனப்  பொரத்தைதும்  அவளுக்கு  அழுதக
முட்டற்ற.

     “உங்களுக்கு  ஆபெத்து  ஒண்ணுமில்தலமய?...“  எனற  மகட்டு  தநற்றியில்  முத்தைம்
பெதத்தைாள்.

     “எல்லாம் எனனால்தைாமன?...  நான தசேய்தை நிரப்பெந்தைத்தைால்தைாமன நங்கள் ஊரிலிருந்து
அவசேரமாய் வந்தீரகள்?“

     “அததைல்லாம்  ஒண்ணுமில்தல  சேசி!“  எனற  பொலன  ஆறதைல்  கூற  தசேல்ல  மகன,
ஆனந்த்,  “எனக்குக்  கிரிக்தகட்  மட்தட  வாங்கி  வந்தயாப்பொ?“  எனற  ஆரவத்துடன
மகட்டான.

     “மட்தட  மகட்கிற  மநரமாடா  இது?“  சேசி  பெளாதரன  அந்தைப்  பிஞ்ச  முகத்தமல
அதறந்தைாள்.  “அப்பொ  உயிர  பிதழைத்தைமதை  ததைய்வாதீனம்.  உனக்குக்  கிரிக்தகட்
மட்தடதைான இப்மபொ முக்கியமாய்ப் மபொயிற்ற“ – விம்மினாள் அவள்.

     “அவதன ஏன அடக்கிறாய்... சேசி?.. ஆனந்த்! இங்மக வாப்பொ!“

     கட்டலுக்கடயிலிருந்தை மட்தடதய எடுத்து ஆனந்தடம் நட்டன மபொது.  பொலனக்கு
மகனின பிறந்தை நாள் ஆதசேதய நிதறமவற்றிவிட்ட பூரிப்ப இரட்டப்பொய்ப் தபொங்கியது!
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3. உணரவுகள்

  "ஏய்... ! இந்தைச் சேனியதன விரட்டப் மபொறாயா இல்தலயா ந...“ கதளப்பில் 
கண்ணயரந்தருந்தை முத்து, குரல் மகட்டுத் தடுககிட்டு எழுந்தைான. கண்கதளத் துதடத்துக் 
தகாண்டு, “எனனங்கம்மா!“

     “எனனனனா மகட்கிறாய்! இந்தை பிசோச பெண்ண தவச்சிருக்கிற கூத்ததைப் பொர“ எனற 
முதைலாளியம்மாள் மதைாட்டத்ததைக் காட்டனாள். அவள் பிசோதசேனறது மணதய – அதைாவது
அவனதடய நாய்குட்டதய.

     மண அங்மக தசேடதகாடகதளக் கடத்துக குதைறிக் தகாண்டருந்தைது. பூக்கதள துவம்சேம் 
பெண்ணயிருந்தைது.

     “ஏய்.. ராஜாமண!“

     அவன ஓட. அது மண்தணப் பிறாண்டவிட்டு தைாவிற்ற. தகாஞ்சேம் மபொய் குதத்துத் 
தரும்பிப் பொரத்தைது. வாதல ஆட்டக் கீச்ச குரலில் முனகிற்ற.

     “ஏய்! நில்லு.. நில்லு! என மகாபெத்ததைக் கிளப்பொமதை“ எனறதும் – முதுதகச் சருட்டக் 
தகாண்டு சேரணம் எனற தைதரயில் கவிழ்ந்தைது.

     அவனதடய காதல மமாந்து நக்கிற்ற. வாதல ஆட்டக்தகாண்டு மமமல தைாவ. ஓங்கி 
அதற தகாடுத்தைான.

     மண சருண்டு தகாண்டு மபொய் பெலகீனமாய் விழுந்தைது. உடன கண்களிலிருந்து நரும் 
பெரிதைாபெமும் கசிய ஆரம்பித்தைது. ஓடப் மபொய் அதைன காததைப்பிடத்து இழுத்து வந்து 
தஷட்டலிருந்தை சேங்கிலியில் கட்டனான.

     தமல்லிய குரலில் மண தகஞ்சே, “பெட்டனியாய்க் கிட, அப்மபொதைான உனக்குப் பத்த 
வரும்!“

     “வள்.. வள்.. !“

     “அததைல்லாம் முடயாது. உனக்கு எத்தைதன வாட்ட தசோல்லியிருக்மகன! 
முதைலாளியம்மா எத்தைதன உசிராய் பூச்தசேடகதள வளக்கிறாங்க.. உனக்தகனன மவதல 
அங்மக?“

     “மனனிச்சக்மகா!“

     “முடயாது!“ எனற மவதலதயக் கவனிக்கச் தசேனறான.

     அவனக்கு பெதனமூனற வயது.

     சினன வயதலிருந்மதை முத்துவிற்கு நாய் எனறால் உயிர. வீட்டல் வறதம. தைாயும் 
தைகப்பெனம் கூலிக்குப் மபொய் கால் வயிற அதரவயிறக் கஞ்சி ஊற்றினால் அதலும் 
பொததயத் ததைரு நாய்களுக்கு விதைரனம் பெண்ண விடுவான.
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     பெள்ளிக்கூடத்தலும கூட அப்பெடத்தைான. சோப்பொட்டு மணயடத்தைால் மபொதும். அங்மக 
நாய் பெதடமய தரண்டு விடும் - சேத்துணவிற்கு! நாய்களின ததைால்தல தைாங்காமல் 
கதடசியில் ஸகூலிலிருந்து அவனக்குக் கல்தைா தகாடுக்க மவண்டயதைாயிற்ற.

     அவன ஒனறம் பெடப்பில் அத்தைதன சேமத்மதைா தகட்டமயா இல்தல. ஏஙறகனமவ 
வகுப்பிற்கு இரண்டு வருடம் எனறதைான ஒப்மபெற்றிக் தகாண்டருந்தைான. பொடத்ததை 
நிதனத்தைாமல மனது கசேந்தைது. மூதளயில் பெதமவனாதயனறிருந்தைது.

    வாத்தயாரின அடகள் பெடப்பின மமல் விமராதைத்ததைமய கிளப்பின. “ஏன பெடக்க 
மவண்டும்? பெடத்து எனன கதலக்டராகவாப் மபொகிமறாம்? எலிதமனட்ரிதயமய 
தைாண்டனால் தபெரிது“ எனற நிதனக்க தவத்தைது.

     இந்தை உலகம் தபெரிது. வானம் பெரந்து விரிந்தருக்கிறது. கவதலயில்லாமல் காற்ற 
கிதடக்கிறது. விதளயாடலாம். ஓடயாடலாம். கூலி மவதலக்குப் மபொனாலாவது நானகு
காச கிதடகும். கடதல மிட்டாய் வாங்கித் தனனலாம். பீட பதகக்கலாம், சினிமாப் 
மபொகலாம்.

     அததைதயல்லாம் விட்டு விட்டு வகுப்பில் ஏன அதடந்து கிடக்க மவண்டும்? ஸகூமல 
ஒரு நரகம். உபொத்தயாயரகதளல்லாம் உபெத்தரவரகள். அவரகளுக்குப் பெசேங்களின 
அவஸததை பரியாது. பரிவதல்தல. பெடப்பில் தவறப்பம் சேலிப்பம் வருவதற்குப் 
தபெருமபொலும அவரகள்தைான காரணம்.

     முத்து ஸகூதல துமவஷிக்க, தைாய் மகாபெமுற்றாள், அவனடன இரண்டு நாட்களுக்குப் 
மபெசேவில்தல. “நாங்கதைான பெடப்பில்லாம கஷ்டப்பெடமறாம்னா உனக்கும் ஏண்டா 
தைதலதயழுத்து...?“

     “எனனால பெடக்க முடயதலம்மா!“

     “ஏன..“

     அவன அதைற்குப் பெதல் தசோல்லவில்தல. “அக்ரஹார குட்டச்சவரில் நாலு நாய்க்குட்ட 
இருக்கும்மா“ எனறான! எல்லாமம ஆண். நக்லியூண்டாக அழைகாய் கரதண கரதணயா 
இருக்கும்மா“

     “உன மநாக்கம் தைான எனனடா..?“

     “அதுல தரண்டு குட்டதய எடுத்து வளரப்மபொம்மா“

     “ஆமா! இப்பெட நாய் நாய்னன நாயா அதலஞ்சிட்டுரு! உருப்பெட்டரலாம்!“

     “அம்மா! பெத்து ரூபொ காச தகாடு!“

     “எதுக்கு?“

     “நாய்க்குச் சேங்கிலி வாங்கணும். தபெல்ட்!“

     தைாய் ஓங்கி அதறந்தைாள். “நானபொட்டற்கு மாடாட்டம் கத்தகிட்டருக்மகன. உனமனாட
எதரகாலத்துககாக கவதலபெட்டுகிட்டருக்மகன. ந எபெனனடானனா... மனசல 
எனனதைானடா நிதனச்சகிட்டருக்மக..?
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     “எனக்கு நாய்க் குட்ட மவணும்“

     “அப்மபொ நாங்கள் மவணாம்? உனக்கு நாங்கள் மவணாம்னா எனக்கும் ந மவண்டாம்! 
எங்க முகத்தமலமய விழிக்காமதை!“

     “அம்மா நான மபொயிருமவன!“

     “எங்காவது மபொய் ஒழி! அப்மபொதைான பத்த வரும். கஷ்டபெட்டு  குண்ட 
காய்ஞ்சோல்தைான எங்கமளாட வாரததை பரியும்.

     அனமற வீட்தட விட்டு தவளிமயறி விட்டான. அக்ரஹாரத்தற்குப் மபொய் மதைடனதல் 
இந்தை ராஜாமண மட்டும்தைான கண்கூடச் சேரியாய் தறக்காமல் கிடந்தைது. தைாய் நாய் அசேந்தை 
மநரத்தல் தூக்கிக் தகாண்டு டவுனிற்கு வந்துவிட்டான.

     ஒரு மாதைம் மவதல மதைடக் கதடசியில் இங்மக கிதடத்தைது. முத்து, ராஜாமணதயச் 
சேங்கியில் கட்ட காதலரயிலும் மாதலயிலும் வாக் மபொவான. அதைனடன 
விதளயாடுவாட்ன, அச்சதவல்லாம், பிஸதகட்தடல்லாம் வாங்கி தைருவான.

     அவன எந்தை அளவிற்கு அதைனடன தகாஞ்சகினறாமனா அந்தை அளவிற்கு 
முதைலாளியம்மா ராஜாமணதய தவறத்து வந்தைாள். அவளுக்கு நாய் எனறாமல அலரஜி.

     பெத்து வருடம் முனப அவருதடய கணவதர தவறிநாய் ஒனற கடத்து நாற்பெது நாட்கள்
குதலத்துக் குதலத்து இறந்து மபொனாராம். அதலிருந்து நாய் எனற மகட்டாமல எரிந்து 
விழுவாள்.

     முத்து தகஞ்சிக் குலாவ, காலில் விபெந்து ராஜாமணதயயும் தைன கூட தவத்துக் 
தகாள்ளச் சேம்மதைம் தபெற்றிருந்தைான.

     அப்பெடயிருக்கும்மபொது இப்பெடதயல்லாம் நடந்துக் தகாண்டால் எனன தசேய்வதைாம்!

     இனதறனறில்தல, அந்தைம்மாள் தூங்கும்மபொது ராஜாமண சம்மா இருப்பெதல்தல. 
ஓணாதனமயா, தவட்டக்கிளிதயமயா துரத்தக் தகாண்டு குதலக்கும். அது அவரகள் 
தூக்கத்ததைக் தகடுக்கும்.

     உடமன ஒரு மபொர மூளம்.

     நாய் எனறால் குதரக்கதைான தசேய்யும். அதைன வாதயக் கட்டப் மபொடவா முடயும்? 
மனிதைரகதளத்தைான சேட்டம் எனறம். பெணபெலத்ததைகக் காட்டயும் அடக்கி ஒடுக்கி மிரட்ட 
தவத்தருக்கிமறாம். நாய்களுக்கு கூட சதைந்தரம் தகாடுக்காவிட்டால் எப்பெடயாம்!

     அந்தைச் சதைந்தரம் நாய்க்கு நாய் மவறபெடும்.

     ஏதழை – பெணக்காரர வித்தயாசேம் மனிதைரகளிடம் மட்டுமில்தல நாய்களிடமும் 
நிதறயமவ இருக்கினறது.

     ததைரு நாய்க்கு உண்ண உணவில்தல. உறங்க இடமில்தல. ஆகாயம்தைான கூதர. 
மதழையில் நதனந்து தவயிலில் காயமவண்டும். எங்கு மவண்டுமானாலும் மபொகலாம். 

     ஆனால் கவனிப்பொரில்தல. எச்சிதலக்கு அடத்துக தகாள்ள மவண்டும். மசோற 
கிதடத்தைால்தைான உண்டு. இல்லாவிட்டால் நரகதல மதைடப் மபொக மவண்டும். தசோறி, 
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சிரங்கு என கஷ்டப்பெட்டு காரப்பெமரஷனகாரரகளுக்குப் பெயந்து ஓட ஓளிந்து கதடசியில் 
தவறிபிடத்து... பெரிதைாபெமாய் முடய மவண்டும்.

     பெணக்கார நாய்களுக்கு அந்தைப் பிரச்தனயில்தல. பெதைவிச. பெரமசகம், கார பெங்களா! 
தமாதசேக்கில் உறங்களலாம். சதைந்தரம் இல்லாவிட்டால் கூட மவளாமவதளக்கு 
சோப்பொடு! மட்டன பிரியாண.

     முதைலாளியம்மாள் ராஜாமணதய மனனிக்கத் தையாராயில்தல. கரிச்சக் தகாட்டக் 
தகாண்மடயிருந்தைாள்.

    “இந்தைச் தசேடகள் எத்தைதன விதலயுயரந்தைது ததைரியுமா? அநியாயமாய் இப்பெட நாசேம் 
பெண்ண விட்டமதை“ எனற தட்ட ஆரம்பித்தைாள்.

     முத்துவிற்கு எரிச்சேலாய் வந்தைது. ‘ராஜாமண ததைரிந்தைா தசேய்தைது? ஏமதைாவிதளயாட்டு 
ஜீவன! வாயில்லாதை பிராண!

மனிதைரகள் உயிரில்லாதை தசேடகதளயும் பூக்கதளயும் மதக்கிறாரகள். ஆனால் உயிருள்ள 
பிராணகதள மதக்கத் ததைரியவில்தல. தசேடகள் எதைற்கு? அழைகுக்காகத்தைாமன! வீட்டல் 
தகாஞ்சேம் அழைகு குதறந்தைால் தைான எனனவாம்! உயிருள்ள நாதயக் காட்டலும் தசேடயா 
தபெரிச? இங்மக உயிருக்கு விதலயில்தல.

    ‘பிராணகதளக்  காப்மபொம்,  வததைகதளத்  தைடுப்மபொம்‘  என  சவருக்கு  சவர  எபெத
தவத்தருக்கிறாரகமள...  அதைற்தகல்லாம்  எனன  அரத்தைம்?  எல்ல்மம  ஏட்டுசே  சதரக்காய்
தைானா..?

  ராஜாமண  அத்மதைாடு  தருந்தவிடும்  எனற  தைான  முதைது  நிதனத்தைான.  ஆனால்  அது
தருந்துவதைாகமவ  ததைரியவில்தல.  மறபெட  மறபெட  பூச்தசேடகதள  மிதத்து  துவட்டமவ
தசேய்தைது.  வீட்டல்  ஓடப்  மபொய்  ஆசிங்கம்  பெண்ண  தவத்தைது.  முதைலாளியம்மால்
கதடசியில்  “இந்தைச்  சேனியன  இங்மக  இருக்கமவ  கூடாது!“  எனற  உத்தைரவு
பிறப்பித்துவிட அவனக்கு மவற வழி ததைரியவில்தல.

     ராஜாமண  அதழைத்து  மபொய்  ஊரின  ஒதுக்கில்  குடதசே  ஒனறில்  கட்டப்  மபொட
மவண்டயதைாயிற்ற.  தனம் காதலயிலும மாதலயிலும் மசோற எடுத்துப் மபொய் அதைற்கு
மபொட்டுவிட்டு, அதைனடன வாக் மபொய்விட்டு முத்து தரும்பவான.

     அவன ராஜாமணக்கு மவண்டத் மதைரந்ததைடுத்தை இடம் சேரியில்தலமயா இல்தல மநரம்
சேரியில்தலமயா ததைரியவில்தல – டவுனில் கட்சி மாநாடு நடத்தை மவண்ட மந்தரி அங்கு
வந்து காம்ப் அடத்தருந்தைார.

     அவரின தரஸட் ஹவுஸ அந்தைக் குடதசேக்கு மிகச் சேமீபெத்தல்தைான இருந்தைது. ஊரில் நித
வசூல் தசேய்து (சரண்ட) மாநாட்தடச் சிறப்பிக்க மவண்டய தபொறப்ப அவர தைதலயில்.

     அதைற்கு  மவண்ட  ராத்தரி  பெகலாய்  அதலந்துவிட்டு  கிதடக்கிற  தசோற்பெ  மநரத்தல்
தூங்காமல் எனற வந்தைால் –

     அருகிமலமய ஆடடுமந்ததை!  அங்மக எப்மபொதும் ஆடுகளின அணவகுப்ப நடக்கும்.
ஆடுகள் விதல மபெசேப்பெட்டு அங்மகமய அப்மபொமதை கசோப்ப தசேய்யப்பெடும்.

15



     விற்பெதன  மபொக  எஞ்சிய  எலும்பத்  துண்டுகளும்,  மாமிசேமும்  குப்தபெயாய்  தூக்கி
ஏறியப்பெட  அங்மக  ததைரு  நாய்கள்  எப்மபொதும்  உரிதமப்  மபொர  ததைாடுத்துக்
தகாண்டருக்கும்.

     அவற்றின குதரப்பம் இதரச்சேலும் மந்தரிதயக் மகாபெப்பெட தவத்தைன. தூங்கமுடயாதை
ஆமவசேம் நாய்களின மமல் தரும்பிற்ற. உடமன அவர பி.ஏதவ அதழைத்து “இங்மக ஏன
இதரச்சேல்..?“ எனறார.

     “பெக்கத்துல கசோப்பச் சேந்ததை இருக்கு சோர. அங்மக நாய்கள்!“

     “கசோப்ப சேந்ததை! நாய்கள்! தசே! மனசேதனத் தூங்கவிடாதை தபொறக்கிகள்!“ எனற எரிந்து
விழுந்தைார.

     “உடமன காரப்பெமரஷனக்கு மபொன பெண்ண தலதசேனசில்லாதை நாய்கதளதயல்லாம்
பிடச்ச அப்பறப்பெடுத்தைச் தசோல்லு! நியூதசேனஸ!“

     “சேரிங்கய்ய. இப்பெமவ தசோல்லிரமறன!‘‘

     பி.ஏ உடமன காரபெமரஷனக்கு உத்தைரவிட, காரப்பெமரஷன மவனகள் டவுன முழுக்கப்
பயலாய்ப் பெறக்க ஆரம்பித்தைன.

     அனற மாதல வழைக்கம்மபொல் –

     வீட்டு  மவதலகதளதயல்லாம்  முடத்துவிட்டு,  முதைலாளியம்மாள்  தைனக்கு  மவண்ட
தகாடுத்தை  சோப்பொட்தடயும்  எடுத்துக்  தகாண்டு  முத்து  குடதசேதய  மநாக்கி  நடந்து
தகாண்டருந்தைான.

     அனற  சேம்பெள  தனம்.  பொக்தகட்டல்  சதளயாய்  நூற  ரூபொய்  இருந்தைது.  ராஜாமண
பொவம்!  நாள்  முழுக்கக்  கட்ட  கிடக்கிறது.  பெகலில்  பெட்டனியாய்  கிடக்கிறது.  சேம்பெள
தனத்தல்  மட்டுமாவது  அதைற்கு  மட்டன  வாங்கிப்  மபொடுமவாம்  எனற
முனியாண்டவிலாசில் நுதழைந்தைான.

     மட்டனம்,  சிக்கன  பிரியாணயும்  வாங்கிக்தகாண்டு  தவளிமய  வந்தைான.  ததைனறல்
காற்ற  ரம்மியமாய்  அடக்க.  அதல்  பிரியாண  மணத்தைது.  விசிலடத்துக  தகாண்டு,
“ராஜாமண!“  எனற  தசேல்லமாய்  அதழைத்தைப்பெட  குடதசேக்குள்  நுதழைந்தைவனக்கு
அதரச்சி.

     அங்மக ராஜாமணதயக் காணவில்தல. தவறம் சேங்கிலிதைான கட்டபெட்டது அப்பெடமய
கிடந்தைது.

     “ராஜாமண..  ராஜாமண!“  எனற  சற்றமுற்றம் கூவிப் பொரத்தைான.  மதைடப்பொரத்தைான
ததைனபெடவில்தல.  “ராஜாமண,  ராஜாமண...எனதனவிட்டு  மபொயிட்டயா  ந.. !  எப்பெட
உனனால்  மபொக  முடந்தைது..?  என  மமமல  மகாபெமா?  கட்ட  மபொட்டுட்மடனன
மகாவிச்சகிட்டுதைான மபொயிட்டயா ந..“ ராஜாமண நயில்லாம நான எப்பெட இருப்மபென?
உனக்கு மவண்டத்தைாமன வீட்ட விட்மட வந்மதைன?  என பெடப்தபெயும் விட்மடன!  என
தசோகுதசேயும்  விட்டுக்  தகாடுத்து  உனக்கு  உனக்தகனற  உனக்காகமவ
வாழ்கினமறமன... !“ எனற சேங்கிலிதய அவிழ்த்தைான.
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     மராமடாரத்தன பதைரில் காரபெமரஷனகாரரகளால் அடபெட்டு மூதள சிதைறி ராஜாமண
இறந்து கிடக்க.

     முத்து  அததைக்  கவனிக்காமல்  “ராஜாமண!  ராஜாமண!“  எனற  பலம்பிக்  தகாண்டு
சேங்கிலிதய பிடத்தைபெட நடக்க ஆரம்பித்தைாள்.
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4. மசேவனம்

    “இந்தை முதற நங்க ஊருக்கு வரும் மபொது ஒரு முடவு பெண்ணயாகணும். 
இல்மலனனா... இல்மலனனா எங்கதள நங்க மறந்துர மவண்டயதுதைான. ஆமா 
தசேல்லிபட்மடன. நானம் பிள்தளகளும் மருந்துகுடச்சச் தசேத்துப் மபொயிருமவாம்!“

     விமலா  தசோல்லிவிட்டுப்  மபொதனச்  சேட்தடன  தவத்துவிட,  நான  அப்பெடமய
பிரதமபிடத்து  அமரந்தருந்மதைன.  வரவர  மபொதனப்  பொரத்தைாமல  அலரஜி,  தவறப்ப.
கடல் கடந்து வந்து. குடும்பெத்ததை பிரிந்து, சேந்மதைாஷத்ததை இழைந்து மவதல பொரக்கிமறாம்.
தவயில், குளிதரப் தபொருட்பெடுத்தைாமல் சேம்பொதத்து அனப்பகிமறாம்.

     தபெற்மறாரகள்,  மதனவி,  பிள்தளகள்  நனறாக  இருக்க  மவண்டும்  எனற  பதுவீ‘டு,
தடலிமபொன  மற்றம்  சேகல  வசேதகளும்  தசேய்துக்  தகாடுத்தைாலும்  நிம்மதயில்தல.
அவரகளிடம் தருப்தயுமில்தல.

     குதவத்தல்  காய்ந்து  மபொய்  கிடக்கிமறன,  நாலு  வாரத்ததை  அனபொய்  –  ஆதைரவாய்ப்
மபெசமவாம் எனற நிதனக்கிறாளா?

     எப்மபொதும் பகார, பதகச்சேல்! தபெற்மறாரகள் மமல் குற்றம் - குதற! மபொன பெண்ணும்
மபொததைல்லாம் “விசோ எடுத்தைாச்சோ..  எப்மபொ எங்கதள அங்மக அதழைக்கப் மபொறீங்க..?“
எனகிற பெல்லவி பலம்பெல்.

     எனக்கு தவறப்பொய் வந்தைது. குடும்பெத்ததை விட்டுவிட்டு நான மட்டும் இங்மக எனன
சேந்மதைாஷமாகவா  இருக்கிமறன?  நான  கஷ்டப்பெட்டாலும்  அவரகள்  நனறாக  இருக்க
மவண்டும் எனற வயிற்தறக் கட்ட வாதயக் கட்டச் மசேமிக்கிமறன.

     குடும்பெத்ததை இங்கு அதழைத்தைால் மசேமிப்பக் கதரயும் எனபெது ஒருபறம் இருந்தைாலும,
வயதைான  அப்பொ-அம்மாதவப்  பொரத்துக  தகாள்ள  ஆள்  இல்லாமல்  மபொய்விடுமம
எனகிற கவதல அழுத்தற்ற.

     விமலா அததை ஏன பரிந்து தகாள்ளமாட்மடதனனகிறாள்! கதடசிகாலத்தல் எங்கதள
விட்டால் அவரகளுக்கு மவற யார இருக்கிறாரகளாம்!

     அடுத்தை மாதைம் விடுமுதற.

     மதனவி  தகடுதவத்துவிட்டாள்.  தபொடா!  இனி  தைவரக்க  முடயும்  எனற
மதைானறவில்தல.  விசோ  எடுத்மதைன.  சினனதைாய்  வீடு.  பிள்தளகளுக்கு  இந்தயப்
பெள்ளிகளில் அட்மிஷன.

     ஊருக்கப் மபொகிமறாம் எனறால் – ஆறமாதைம் முனபிருந்மதை சேந்மதைாஷம் பிறந்துவிடும்.
உறவு நட்பகதளல்லாம் பொரத்துபெ பொரத்து தபொருட்கள் வாங்கிச் மசேகரித்து எப்மபொதுமம
அதகபெட  லக்தகஜ  வந்துவிடும்.  அவற்தற  ஊரில்  தகாடுத்து  –  அவரகளின
முகமலரச்சிதயப்  பொரக்கும்மபொது  பொதலவனத்தல்  பெடும்  கஷ்டதமல்லாம்  மறந்துப்
மபொகும்.
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     “எதுக்கு  அனாவசியமாய்...  இததைல்லாம்?“  எனற  தபொய்யாய்க்  கடந்து  தகாண்டு
தநக்லதஸை  விமலா  மபொட்டு  ‘இது  நல்லாருக்கா?  எனற  அழைகு  காட்டுவது  ஒரு  சகம்.
பிள்தளகளும் “இது எங்கப்பொ வாங்கி வந்தை டரஸ,  ஷு,  கம்மல்,  வதளயல் எனற ஊர
முழுக்க வலம் வருவது தபெருதமயாயிருக்கும்.

     விடுமுதற தநருங்க தநருங்க பல்லரிப்ப, தூக்கம் வராது. மிதைப்ப!

     ஏரமபொரட்டல்  மபொய்  இறங்கினதும்  வாசேல்  ததைளித்துக  தகாண்டு  அவரகளின  ஏக்க
முகத்ததைப்  பொரத்தைதுமம  உடலில்  ஜிவ்.  மதனவிதய  தபொது  இடத்தல்  முடயாது
எனபெதைால் பிள்தளகதள வாரி அதணத்துப் கட்டக்தகாண்டு முத்தைம் தகாடுத்து..

     அததைல்லாம் ஒரு அனபெவம்.

     இப்மபொது அந்தை மாதரி எதுவுமம மதைானறவில்தல.  ஊருக்குப் மபொக மவண்டும்மா
எனறிருந்தைது.  மபொய்  இறங்கியவுடமனமய  –  ஏன  வந்மதைாம்  எனற  நிதனக்கும்பெட
சேண்தட பிடக்கப் மபொகிறாள்.

     அம்மா  ஒரு  பெக்கம்இ  மதனவி  மறபெக்கம்  வாதட  எனபொடு  தண்டாட்டம்.  நான
யாதரக்  கடந்துக்  தகாள்ள  முடயும்?  எந்தைப்பெக்கம்  மபெசினாலும  பிரச்தன.
உலகத்தலிருக்கிற மாமியார – மருமகள்கள் தருந்தைமவ மாட்டாரகளா..?

     தசோந்தை ஊர.

     ஏரமபொரட்டலிருந்து வீடு மபொய்ச் மசேரும் வதரயிலும் காரில் அதமத அப்பொ-அம்மா-
மதனவி எல்மலாரும இருந்தும் கூட யாரும வாய் தறக்கவில்தல.

     வாய்  தறக்காதைவதர  வசேத.  ஆனால்  எல்மலாரும்  தபெரிய  தைாக்குதைலுக்குத்
தையாராகிறாரகள் எனபெது மட்டும் பரிந்தைது. வீட்டலும கூட கலகலப்பில்தல.

     “அப்பொ... !“  எனற பிள்தளகள் ஓடவந்து தபெட்டதய பிடுங்க, “மபொங்கட உள்மள!
மபொய்ப்  பெடங்க!“  எனற  விமலா  விரட்டயடத்தைாள்.  அவரகளின  முகம்  சருங்கி
ஏமாற்றத்துடன ஏறிட எனக்கு சேங்கடமாயிற்ற.

     “பிள்தளகதள ஏன தட்டுகீறாய்.“

     “ஆமா  –  பிள்தளனனதும்  தபொத்துகிட்டுவரது!  இங்மக  நான  எனறால்  இளப்பெம்,
எனதன யார தட்டனாலும – அதுபெத்தக் கவதலயில்தல.“

     “ஏய் எனன இது? வந்தைதும் வராதைதுமாய்?“

     விமலா  தவடுக்தகன  முகத்ததைத்  தருப்பிக்தகாள்ள,  அப்பொவும்!  அம்மாவும்
அங்கிருந்து தவளிநடப்ப தசேய்தைனர.

     கால் பெதத்தைவுடமனமய நரகம் ஆரம்பெம்!

     ராத்தரி  பிள்தளகதளத்  தூங்க  தவத்துவீட்டு  மவண்டுதமனமற  தைள்ளி  –  அதுவும்
தரும்பி  பெடுத்துக  தகாண்ட  விமலாதவப்பெற்றி  எனக்கு  நனறாகத்  ததைரியும்.  இவள்
இப்பெடத்தைான!  எததையாவது  சோதக்க  மவண்டும  –  உசப்பிவிட  மவண்டும  எனறால்
மவதல நிறத்தைம்! தமௌனம்.

19



     சில  நாட்களில்  நல்லதைாப்  மபொச்ச  எனற  நானம்  தருப்பிக்  தகாள்மவன.  நான
வருமவன  –  அதணப்மபென  –  ஆறதைல் தசோல்மவன எனக் காத்தருந்து அது நடக்காமல்
மபொனால் உடன பசபசதவன அழுதக தபொங்குவாள்.

     அப்பெடயும்  பெலனில்தலதயனறால்  எழுந்து  ஹாலுககுப்  மபொய்  விடுவாள்  பொவம்
விமலா! எனக்கிருக்கிற ஏக்கமும் – பெசியும் பொசேமும் இவளுக்கும் இருக்கும்தைாமன!

     தமல்ல  அரவதணத்து,  “ஏய்...  எல்மலாரும்  இப்பெட  முரண்டு  பெண்ணனா  எப்பெட..?
இந்தை முஞ்சிதயப் பொரக்கவ நான வந்மதைன..ம்..?“

     “விசோ எடுத்தைாச்சோ?“

     “இப்மபொ எனன அவசேரம்?“

     “ஆமாம்.  எனக்கு  அவசேரம்தைான.  முடயதல.  நானம்  மனஷிதைாமன  –  தமஷின
இல்தலமய! எனக்கும் ஆசோபொசேங்கள் – உணரவுகள் இருக்கு.“    

     “யாரு இல்மலனனாங்களாம்!“

     “எனனனமவா  கஷ்டப்பெடமறன  –  கஷ்டப்பெடமறனன  வசேம்  மபெசேறீங்கமள,  என
கஷ்டம்  உங்களுக்.குத்  ததைரியுமா?  இங்மக  எது  தசேஞ்சோலும்  குத்தைம்.  விடயற்காதல
நாலதரக்கு  எழுந்தைால்  தைண்ணீர  பிடத்து,  வீடு,  வாசேல்  ததைளித்து  தவந்நர  வச்ச
பிள்தளகதள எழுபிபி பெடக்கவச்ச குளிக்க வச்ச டபென தசேஞ்சே தகாடுத்து ஒய்வில்லாம
மதயம்  –  இரவு  வதர  ஒழிவில்தல.  மாய்ஞ்ச  மாய்ஞ்ச  கவனிச்சக்கிட்டாக்கூட  உங்க
அம்மாவுக்கும்  அப்பொவுக்கும்  தருப்த  கிதடயாது.  குத்தைம்  குதற!  இடத்தைல்!  சேபித்தைல்!
பலம்பெல்!“

     “சம்மா தபொத்தைாம் தபொதுவில் தசோனனா எப்பெட...  எனன பிரச்சேதனனன ததைரிஞ்சோ
தைாமன அவங்கதளக் கண்டக்க முடயும்?“

     “ஒரு ஆயிரம் தசோல்லலாம்.  குத்தைம் தசோல்றது குத்தக்காட்டறது என மநாக்கமில்தல.
ஆனாலும் கூட சேகிச்சக்கிறதுக்கும் ஒரு எல்தலயிருக்கு. கட்டல்ல பெடுதைதருக்கும் அப்பொ
–  எழுந்து பொத்ரூம் மபொகக்கூடாது...?  அப்பெடமய வாசேல்மலமய மூத்தரம் மபொறார.  இது
மாதரி எத்தைதனமயா!“

     “மபொகட்டும  விடுட!  தபெரியவரதைாமன!  வயசோனவங்களுக்குச்  தசேய்கிற  மவசேனம்
பொக்கியம்ட. எனதன பொரத்து பொரத்து வளத்தைவர. பெடக்க வச்ச ஆளாக்கினவர!“

     “அதுக்காகத்தைான இத்தைதன நாள் தபொறத்துக்கிட்மடன.  மவதலக்கிதடயிமல டபென
தரட  பெண்ண  அஞ்ச  நிமிஷம்  மலட்டாச்சனனா  அம்மா  உடமன  மகாவிச்சக்கிட்டு
ததைருவுக்குப் மபொயிடறாங்க.  மருமக மசோற மபொடமல  –  சோப்பொடு மபொடுனன எதரத்தை
வீட்டுக்குப்  மபொய்  பகார  பெண்றாங்க  நம்தமப்பெத்டதை  அவங்க  எனன  நிதனப்பொங்க?
இததைல்லாம் எனக்குத் மதைதவயா?“

     “ஒண்டயா  அல்லாடறாமளனன  ஒத்தைாதசே  பெண்ணாட்டயும்  பெரவாயில்தல  –  பரளி
மபெசோமாவது இருக்கலாமில்மல?“
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     விமலாவின வாரத்ததைகளில் இருந்தை நியாயம் எனக்குப் பிரிந்தைது. அவளது உதழைப்தபெ
–  ஆதைமாரத்தைத்ததை  துரும்பொகிப்  மபொன  அவளது  சேரிரமம  சோட்சி  தசோல்லிற்ற.  எனன
தசேய்வது எப்பெட இந்தை பிரச்தனதயத் தீரத்து தவப்பெததைனற எனக்கு பரியவில்தல.

மறநாள் அப்பொ- அம்மா வாய் தறப்பொரகள் எனற பொரத்மதைன. ஏமாற்றம். 
இறக்கமாகமவ அமரந்தருந்தைனர. பெதலுககு மருமகள் மமல் குற்றப்பெத்தரிதக தைாக்கல் 
தசேய்தைால் விளக்கமளிக்கலாம். ம்கூம்.

     ‘ஏன இப்பெட நடந்துக்கிறீங்க  –  எனற மகட்கத் துணச்சேல் இல்தல.  முனதபொருமுதற
மகட்ட மபொது மகாபித்துக் தகாண்டு வீட்தட விட்டு மபொய்விட்டாரகள்.

     ஒரு வாரம் அவஸததை. உறத்தைல். பெயம். தவறம் வாதய தமல்லும ததைருவாசிகளுக்கு
நல்ல அவல்  கிதடத்தைது.  தசேந்தல் மாறிட்டான-  தபெண்டாட்ட மபெச்தசேக் மகட்டுகிட்டு
தபெத்தைவங்தகதள  விரட்டட்டான  –  அரப  நாட்டுக்குப்  மபொய்  சேம்பொதச்ச  எனன
பிரமயாஜனம்  –  வயசோனவங்களின  சோபெம்  சம்மாவிடுமா  –  எனற  காதுபெடமவ
மபெசினாரகள்.

     இனதனாரு முதற அதுமாதரி ஆகிவிடக்கூடாது. எனன தசேய்யலாம்?

     தவளிமய  பிரச்சேதன  எனறால்  குடும்பெத்தனரிடம்  பெகிரந்து  தகாண்டு  ஆறதைல்
தபெறலாம். குடும்பெப் பிரச்சேதனகதள எமகப் மபொய்ச் தசோல்ல?

     ஆத்மாரத்தை நண்பெரகள் தைான இதைற்கு மருந்து.

     ஆற்றாங்கதரயில்  அவரகதளச்  சேந்தத்தை  மபொது.  “தசேந்தல்!  மபெசோம  குடும்பெத்ததை
உங்ககூட அதழைச்ச மபொயிருடா!“ எனறனர.

     “அப்பறம் அப்பொ – அம்மாதவ யார பொத்துக்கிறதைாம்?“

     “அந்தைக் கவதல அவங்களுக்கு இருக்கணும். மருமகதள தகாடுதம பெண்ணும்  மபொது
ததைரியணும்.  வயசோச்சங்கிறதுக்காக பெரிதைாபெப்பெட முடயாதை அளவுக்கு தபெரிசங்கமளாட
டாரச்சேர  தைாங்கமலப்பொ.  உன  மதனவி  பொவம்.  இதுல  அவங்கதளக்  குதற  தசோல்ல
எதுவுமமயில்தல.  ஒண்ன அவங்கதள ந தகாண்டுப் மபொகணும்.  அல்லது மவதலதய
விட்டுடடு ந இங்மக ‘வந்தரணும். அப்மபொதைான தபெரிசங்க அடங்கும்!“

     “அது  நடக்காதுரா.  இங்குள்ள  மவதலதயயும்  விட்டுட்டு  அங்மக  மபொயிருக்மகன.
நல்ல  உத்மயாகம்.  நல்ல  சேம்பெளம்,  அதல்லாம்  இங்மக  வந்து  எனன  பெண்றதைாம்!
பிள்தளகளின பெடப்ப இருக்கு. வீட்டுக்கடன பொக்கி இருக்கு.“

     “ஏய்..  தசேந்தல்!  ந  தசோல்றததைல்லாம்  சேரிதைான.  ஒத்துக்கிமறன.  பெணம்  வாழ்க்தகக்கு
முக்கியம்தைான.  ஆனால்  அதுமவ  வாழ்க்தகயாகிடக்கூடாது  பெணம்தைான  பிராதைானம்னா
எதுக்கு  கல்யாணம்  பெண்ணக்கணும்?  வயச  மபொச்சனனா  தரும்பெ  வராதுடா.  இப்மபொ
எல்லாமம மவகமாத் ததைரியும்.“

     “ஒரு  காலகட்டத்துல  பெணம்  இருககும்.  ஆனால்  அனபெவிக்க  யாரும்  இருக்க
மாட்டாங்க. அப்மபொ தராம்பெ பீல் பெண்ணுவாய் பொர. மவற யாருக்காக இல்மலனனாலும
பிள்தளகளுக்காகவாவது  ந  அதழைச்சக்கணும்.  இந்தை  வயசல  அதுங்க  அப்பொ  –
அம்மாமவாட வாழைணும் வளரணும்டா.“
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     நண்பெனின  வாரத்ததைகளில்  இருந்தை  நிஜம்  எனதனத்  தைாக்கிற்ற.  தபெரியவரகளின
நலத்ததைப் பொரத்தைால் குழைந்ததைகள் தவம்பிப் மபொவர.

     அப்மபொது  காதலயில்  பெள்ளிக்குப்  மபொகும்மபொது  மகள்,  “இனதனக்கு  எங்கதள
ஸகூல்ல விடறீங்களாப்பொ?“ எனற மகட்டது ஞாபெகத்தற்கு வந்தைது.

     “நான எதுக்கு – அதைான பெஸ இருக்மக!“

     “ஒரு நாதளக்குப்பொ.. ப்ளீஸ..“

     “இல்தல. எனக்கு மவதலயிருக்கு. மபொங்க!“

     “அப்மபொ  ஸகூல்  விட்டு  அதழைக்க  வரீங்களா..  ப்ளீஸப்பொ..  மத்தை
பிள்தளங்களுக்தகல்லாம் அவங்க அப்பொ – அம்மா அதழைக்க வராங்க!“

     அது  இப்மபொது  ஞாபெகத்துக்கு  வர  –  பெள்ளிக்குச்  தசேனறான.  மணயடத்தைதும்
பற்றீசேலாய்ப்  பிள்தளகள்  ஓடவந்தைன.  எனதன  பொரத்தைதும்  பிள்தளகளுக்கு  மகிழ்ச்சி.
நம்பிக்தகயில்தல.

     “தராம்பெ தைாங்ஸப்ப்!“ எனற ஓடவந்து கட்டக்தகாண்டன.

     “எதுக்கும்மா?“

   “அதழைக்க வந்தைதுக்கு. இத்தைதன நாட்களாக – நமக்கு யாருமில்தல – அனாததை எனகிற
எண்ணமிருந்தைது. இப்மபொ அது மபொமய மபொச்ச!“

     “வா – ஆட்மடா பிடப்மபொம்!“

     “மவணாம்ப்பொ.  நடந்து  மபொலாம்.  மபெசிக்கிட்மட  மபொகலாம்“  எனற  ஆளுக்தகாரு
பெக்கம்  அவரகள்  பிடத்துக்  தகாண்டனர.  வழியில்  கதட  ததைனபெட.  “ஏதைாச்சம்
மவணுமா?“ எனமறன.

     எனக்குள்ளும்  மகிழ்ச்சி.  உற்சோகம்.  “எனனமவணும்  தசோல்லுங்க.  சோக்தலட்.?
ஐஸக்ரீம்..?“

     “அது  கஷ்டம்டா.  நான  சேம்பொதச்சோத்தைாமன  –  நங்க  ஸகூல்  பெஸல  மபொக  முடயும்!
தபெரிய வீடு! நல்ல டரஸ நதககள்!“

     “தபெரிய  வீடு  –  நதககள்  எதுவுமம  மவணாம்ப்பொ.  எங்கதளயும்  அதழைச்சக்
மபொயிருங்கப்பொ!“ பிள்தளகள் தகஞ்சேமவ என மனதும் கதரந்து மபொயிற்ற.

     வீட்டு வந்தைதும் – இனியும் மகட்காமல் இருந்தைால் தைப்பொகி விடும எனற மதைானறமவ.
தநஞ்தசேக்  கல்லாக்கிக்  தகாண்டு.  “அப்பொ!  இது  உங்களுக்மக  நல்லாருக்கா!“  எனற
ஆமவசேப்பெட்மடன!  உங்களுக்காகத்தைாமன  –  நான  குடும்பெத்ததைப்  பிரிச்ச  –  அங்மக
தமஸஸில் சோப்பிட்டு கஷ்டப்பெடமறன.. அததை ஏன நங்க பரிஞ்சக்க மாட்மடனகிளீங்க!“

     “மவணாண்டா.  எங்களுக்காக  யாரும்  எந்தைத்  தயாகமும  பெண்ண  மவணாம்.
குடுமபெத்ததைப்  பிரிஞ்சி  இருக்க  மவணாம்.  குடும்பெத்ததை  எப்மபொ  மவணாலும  ந
அதழைச்சப் மபொகலாம்!“

     “அப்பறம் நங்க...?“
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     “எங்கதளப்  பெத்த  எனன  கவதல...?  ஊர  உலகத்துல  எத்தைதனமயா  முதமயார
இல்லங்கள்!“

     “இது நியாயமாப்பொ...?

     “வீண்  பெழி  மபொடறதுக்கு  –  அனப  –  பொசேமில்லாம  கரிச்ச  தகாட்டறதுக்கு  அது
எவ்வளமவா மமல்!“

     இரண்டு மாதைங்களுக்குப் பிறது—

     குடும்பெத்ததைக்  குதவத்தல்  தசேட்டல் பெண்ணயிருந்மதைன.  சினன பிளாட்  எனறாலும
எல்லா வசேதகளும் இங்கு உண்டு. மதனவி – பிள்தளகளுக்கு சேந்மதைாம்.

     அனற டூட்ட முடந்து வீடு தரும்பம் மபொது – மகள் ஓடவந்து.. “அப்பொ! இங்மக வந்து
பொருங்க --தைாத்தைா!“ எனற அலறினாள். குதூகலித்தைாள்.

     “எங்மகடா.. எங்மக..?

     “இமதைா டவியில்..“

     அப்மபொது டவியில் ‘முதமயார இல்லத்தல் ஒரு பொரதவ‘ எனகிற நிகழ்ச்சி காட்டக்
தகாண்டருந்தைாரகள்.  அதல் மபெட்டயாளல் “உங்களுக்கு யாருமில்தலயா...  ஏன இங்மக
வந்தீங்க!“  எனற மகட்க  – “அப்பொ எனக்கு எல்மலாரும் இருக்காங்க.  அனபொன மகன.
அனசேரதனயான மருமக. தைங்கமானப் மபெத்தகள்“ எனற உருகினார.

     “அப்பறம் ஏன இங்மக? அவரகள் கவனிக்கலியா..?“

     “நல்லாப் பொரத்துகிட்டாங்க. நாங்க வாழ்ந்து முடச்சேவங்க. எங்கதளச் தசோல்லி – மகன
குடும்பெத்ததை  பிரிஞ்ச  –  வாழ்தவ  அனபெவிக்காம  ஒதுக்கறான.  எத்தைதன  தசோல்லியும்
மகட்கதல.  அதைனால  –  மருமகதளக்  தகாடுதம  பெண்றமாதரி  நடத்து  –  எங்க  மமல
தவறப்ப  வர  வச்ச  –  அவன  -  அவதள  அதழைசேசக்கவச்மசோம்.  இப்மபொ  அவங்களும்
சேந்மதைாஷமாயிருக்காங்க. நாங்களும் இங்மக பெத்தரம்!“

     அவர  தசோல்லிவிட்டுத்  தைன  கண்கதளத்  துதடக்க,  எங்களின  கண்களும்  நதனந்து
மபொயின.
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5. வியாபொரிகள்

  அமசோக் – ஈவினிங் டீக்குப்பிறகு. ததைாழிற்சோதலயின ஒதுக்கில் பொதுகாப்பொய் 
அதமக்கப்பெட்டருந்தை ‘ஸமமாக்கிங்க பூத்‘ தற்குப் மபொய்விட்டு. மலபெரட்டரிக்குத் 
தரும்பினமபொதுதைான அந்தை அசேம்பொவிதைம் நடந்தைது.

     குடுதவக்குள்  தகாதத்து  ஆவியாகிக்  தகாண்டருந்தை  அமிலம்  பெட்தடனற
கண்ணாடதய  உதடக்க.  எனனமவா  ஏமதைா  தவனற  தருமபவதைற்குள்  அது  அவனது
முகத்தல் ததைறித்தைது.

  “ஐமயா!“  எனற கண்கதளக் தபொத்தக் தகாண்டு அலறினான.  கண்கள் தகுதகுதவன
எரிந்தைன. பிதசேந்தைன, அரித்தைன.

     அலறல் மகட்டு அக்கம் பெக்கத்தைவரகள் ஓடவந்தைாரகள்.

     அவனால்  மபெசேமுடயவில்தல.  உதடந்து  கிடந்தை  உபெகரணங்கதளப்  பொரத்தைதுமம
அவரகளுக்கு விபெரம் பரிந்தைது. உடன பெதைறிக் தகாண்டு முதைலுதைவி அதறக்கு அதழைதைதுச்
தசேனறனர.

     மசேஃப்ட்ட மாமனாஜர,  பதராடக்ஷ்ன மாமனஜர,  பெரசேனல் மாமனஜர,  ஜி.எம்..  எனற
எல்மலாருக்கும்  தைகவல்  பெறந்தைது.  அவரகளும்,  தஜனரல்  ஷிஃப்ட்  முடந்து  கிளம்பிக்
தகாண்டருந்தை ததைாழிலாளரகளும் அமதை மவகத்தல் வந்து குழுமினர.

     “எனனாச்சப்பொ...?“

     “கண்ணல் அமிலம்...“

     “ஓ... காட்! டஸடல் வாட்டர எடு! கமான - க்விக்! கண்கதள நனறாகக் கழுவு!“

     “பெண்ணகிட்டருக்மகாம்  சோர!“  –  குமலாத்துங்கன  பெதலளித்துவிட்டு  பெக்தகட்டல்
தைண்ணீர பிடத்து வந்தைான.

     “அமசோக்! பெக்தகட்டற்குள் முகத்ததை அமிழ்த்த, கண்கள் விரியத் தறந்து பொர!“

     “முடயமல சோர!“

     “டதர பெண்ணுப்பொ“

     “முடயமல சோர. எனதன விட்டுருங்க!“

     “சேரி.  அண்ணாந்து  பெடுத்துக்மகா.  நாங்கமள  கண்கதளத்  தறந்து“  மசேஃப்ட  ஆபீசேர
அவதனப்  பெடுக்க  தவத்தைா.  சேதலன  வாட்டரால்  அவனது  கண்கதளச்  சத்தைம்  பெண்ண
முயனறார.

     “ஐமயா... மவணாம் சோர! எரிச்சேல் தைாங்க முடயமல!“

     “தகாஞ்சே மநரம் பெல்தலக் கடச்சட்டு தபொறத்துக்மபொப்பொ.. சேரியாப் மபொகும்!“
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     மபொகவில்தல.  வலி  அதகமாயிற்ற.  துடத்துபெ  மபொனான.  அதைற்குள்  ஆம்பலனஸ
பெதைறிக்தகாண்டு வந்தைது.

     “அமசோக்... ஏறப்பொ! குமலா! நயும் துதணக்குப் மபொய் வா!“

     “எந்தை ஆஸபெத்தரிக்கு...? ! “யாமரா மகட்டாரகள்.“ கவரனதமனட்டற்கா?“

      “மநா...  மநா!  அங்மக  மபொனால்  கவனிக்க  நாத  இருக்காது.  சிட்டயில்  பிதரமவட்
ஆஸபெத்தரிக்மக விடுங்க!“

    ஆம்பலனஸ தைதல விளக்தகப் மபொட்டுக் தகாண்டு பெறந்தைது.

     மசேஃப்ட  மாமனாஜர  பெரசேனல்  மாமனஜரிடம்,  “ஸைம்வாட்  ஸீரியஸ!  நங்க
ஆஸபெத்தரிக்குப் மபொன பெண்ணச் தசோல்லிடுங்க!“

     “இமதைா... !“

     மபொதனஎடுத்தை  ரிசேப்ஷனிஸட்  “ஆக்ஸிதடட்ணட்  மகஸைா...?“  எனறாள்
அலட்சியத்துடன.  மநரத்தல் வீட்டற்குக் கிளம்பெ முடய வில்தலமய எனகிற தவறப்ப
அவளுக்கு.  “ஆக்ஸிதடண்ட்தடதயல்லாம்  ஏன  சோர  இங்மக  அனப்பெறீங்க..?  மபொலீஸ
மகஸைானால் தைதல வலி! மபெசோம கவரனதமனட் ஆஸபெத்தரிக்கு அனப்பெக் கூடாதைா...?“

     “நான தசோல்றததைக் மகளும்மா.  விபெத்து தவளிமய நடக்கதல.  இதல் எந்தை க்தரமும்
இதல. எதரபொராமல் நடந்தை அசேம்பொவிதைம்! உங்க சீஃப்கிட்மட தகாடு நான மபெசேமறன.“

     அவள் சீப்தபெக் கதனக்ட் பெண்ண, “சோர! ஆக்ஸிதடண்ட் மகஸைாம்.“ எனறாள்.

     “முடயாதுனன  தசோல்லி  அனப்பிடு.  ஏற்தகனமவ  பொவ  பண்ணயம்  பொரத்து
அட்தடண்ட் பெண்ண மகாரட்டுககு நாயா அதலஞ்சிட்டுருக்கிறது மபொதும்!“  

     “பொரட்ட தலனல இருக்கார. நங்கமள மபெசங்க!“

     “சோர! நான கம்தபெனிமயாட பெரசேனல் மாமனஜர மபெசேமறன“ எனற விபெரம் தசோனனார.
“வி வில் தசேட்டல் யுவர பில் இம்மீடயட்லி. ப்ளீஸ மடக் மகா ஆஃப் ஹிம்!“

     “ததைன ஓ.மக. அனப்பி தவங்க!“

     அதர  மண மநரத்தல் ஆம்பலனஸ அந்தை  ஆஸபெத்தரிதய அதடந்தைது.  வாட்ச்மமன
“எனனாச்ச...?“ எனறான வழிதய மறித்துக தகாண்டு.

     “விபெத்து!“

     “விபெத்தைா.. இருங்க மகட்டுசே தசோல்மறன!“

     “மபொன  பெண்ணயிருக்கு,  தைள்ளுப்பொ!“  எனற  குமலாத்துங்கன  ரிசேப்ஷனக்கு
விதரந்தைான. அங்கு அரட்தடயில் இருந்தை தபெண்ணடம் விபெரம் பெடபெடக்க.

     “ஓ!  அந்தை  மகஸைா..  வந்துருசேசோ...?  அந்தைரூம்ல  கிடத்துங்க!“  –  தசோல்லிவிட்டு
அரட்தடயிலிருந்து ததைாடரந்தைாள்.

     குமலாத்துங்கன  அமசோக்தகக்  தகத்தைாங்கலாகக்  தகாண்டு  மபொய்  தபெஞ்சில்
கிடத்தனான. அங்கு மாதை நாவல் பெடத்துக தகாண்டருந்தை நரஸ.
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     “எனன விஷயம்...?“ எனறாள்.

     தசோனனான.

     “எனக்கு நாழியாச்ச. மவற நரஸ வருவாங்க. அவங்ககிட்மட தசோல்லுங்க!“

     “ப்ளீஸ சிஸடர! ப்ளீஸ..“

     அவள்  ஒரு  ப்ளீஸைும்  பெண்ணவில்தல.  தைன  டம்பெப்  தபெதயத்  மதைாளில்  மபொட்டுக்
தகாண்டு மபொய்விட்டாள்.

     அமசோக்  மவதைதனயில்  துடத்துக  தகாண்டருந்தைான.  “அம்மா...ம்மா“  எனற
அரற்றினான.  குமலாத்தைங்கனக்கு  அவதனப்  பொரக்கப்  பொரக்க  மனம்  பெதைறிற்ற.
தககதளப்  பிதசேந்து  தகாண்டு,  “அமசோக்!  தகாஞ்சேம்  தபொறத்துகமகா.  இமதைா  டாக்டர
வந்துட்டருக்கார!“ எனற கண்ணல் பெட்ட டாக்டரிடம் ஓடனான.   பெரம் ஒப்பித்தைான.

     “ஸைாரி... எனக்கு மவற மகஸ இருக்கு. டூட்ட டாக்டரட்ட தசோல்லுங்க!“

     “அவதரக் காமணாமம!“

     “ததைன தவயிட்! வந்தருவார.“ அவர கழைண்டு தகாண்டார.  

     அதைற்குள்  வாச்தசேப்  பொரத்தைபெட  நரஸ  ஒருத்த  நுதழைய  “சிஸடர!“  எனற  அவளிடம்
ஓடனான.

     “தகாஞ்சேம் தபொறங்க. நான இனனம் சோரஜமஜ எடுக்கமல. லாக் பக்தக பெடச்சிட்டு...“

     “மபெஷண்ட் துடக்கிறான.“

     “அதுக்காக நாங்க எனன பெண்ண முடயும்...? டாக்டர வரட்டும்!“

     “ப்ளீஸ ஸிஸடர! வலி தபொறக்காம அழைறான.“

     “அதைான டூட்ட டாக்டர வரட்டும்மனனில்மல...?“ அவள் எரிந்து விழுந்தைாள்.

     பெக்கத்து  அதறயிலிருந்மதை  சீனியர  டாக்டர  சேப்தைம்  மகட்டு  உள்மள  வந்து,  “எனன
இங்மக கலாட்டா...?“ எனறார.

     “கலாட்டா  இல்மல  சோர.  இவன  கண்ணுல  அமிலம்  விழுந்து..  டாக்டர  உடமன
ஏதைாச்சம் தசேஞ்சோகணும். இல்தலனனா...“

     “தசேய்யலாம். தசேய்வாங்க. டாக்டர வரட்டும்!“

     “ஸைார... நங்க!“

  “ஐ ஆம் லிட்டல் பிட் பிஸி! தைவிர, எனக்கு அப்பொற்பெட்ட மகஸ இது! ததைாடக்கூடாது!“

     “டாக்டர! மனிதைாபிமான அடப்பெதடயிமல...“

     “மனிதைாபிமானமா...  ஹாஹ்ஹா.  நால்லாச்  தசோனனீங்க!  மனிதைாபிமானம் பொரத்தைால்
நாங்க  உயிதரவிட  மவண்டயதுதைான!  சேம்பெளம்  தரய்ஸ  பெண்ண  மூணு  வருஷமாச்ச.
பிரமமாஷன இல்தல.  ஆனா,  இருபெத்து நாலு மண மநரமும் உதழைக்கணும்.  மகட்டால்,
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இஷ்டமானால்  இரு  –  இல்லாட்ட  மபொ!  சீனியருக்கு  இங்மக  மதப்பில்தல.
மரியாததையில்தல. 

     “உங்களுக்கு  ஆயிரம்  பிரச்தனயிருக்கலாம்.  அவற்தற  எங்க  மமலதைான
தீரத்துக்கணுமா...?“  அவனக்கு  எரிச்சேலாய்  வந்தைது.  “கவரனதமனட்  ஆஸைபெத்தரிக்குப்
மபொனால்  கவனிப்ப  இருக்காதுனனதைாமன  இங்மக  தகாண்டு  வந்மதைாம்.  இங்மகயும்
இப்பெடயா...?“

     “அதுக்காக?  நாங்க  எனன  பெண்ண  முடயும்?  என  வாரதட  மட்டும்  தைான  நான
பொரக்கணும்ன ஸட்ரிக்ட் ஆரடர!“

     அமசோக்,  “ஐமயா...  எனக்கு  முடயமலடாட“  எனற  கண்கதளப்  பிடத்துக்  தகாண்டு
அரற்றினான. மதைம்பினான. அவனது கண்கள் தவம்பிப் மபொயிருந்தைன.

     “அமசோக்.. கசேக்காதைடா.. கசேக்காமதை!“

      “வலி உயிர மபொகுதைடா.. மூச்ச முட்டுது. எனட்ககு சகர இருக்கு. பி.பி. கம்ப்தளயிண்ட்
இருக்கு. சீக்கிரம் கவனிக்கமலனனா...“

     குமலாத்துங்கனக்குக்  மகாபெம்  மகாபெமாய்  வந்தைது.  “இவரகதளல்லாம்  டாக்டரகளா
இல்தல எமனகளா...?“

     அதைற்குள் டூட்ட டாக்டமர வந்தைார. “எனனாச்ச தைம்பி..?“  எனறார முகம் கழுவியபெட
மபெச்சில் சிகதரட் வாசேம் இருந்தைது.

     “ஆக்ஸிட் பெட்டருச்ச சோர.“

     “ஏன ஆக்ஸிட் கிட்மட மபொகணும்?“

     “அது வந்து.. சோம்பிள் தடஸட் பெண்ணட்டருந்தைப்பெமபொ...“

     மகரபல்லா  இருக்கிறதல்தலயா?  அப்பறம்  கண்ணுமபொச்ச,  காது  மபொச்சனன
ஓடவரது“  எனற  அவனது  கண்கதளப்  பிடத்து  அழுத்தப்  பொரக்க,  அமசோக்  “அம்மா“
எனற அலறினான.

     “ஏம்ப்பொ கத்தைமற..?  இப்மபொ எனன பெண்ணமனன?  சம்மா ததைாட்டதுக்மக இத்தைதன
ஆரப்பொட்டமா...?“

     “வலி தைாங்கமல சோர.“

     “ஆக்ஸிட்  பெட்டா  வலிக்கத்தைான  தசேய்யும்.  அதுக்கு  யார  எனன  பெண்ண  முடீயும்?
ஸிஸடர! இவருக்கு தபெல் மபொடு!“

     “டாக்டர! ப்ளீஸ.. டமல பெண்ணாம டரீட்தமண்தட ஆரம்பிங்க!“

     “இருப்பொ!  அவசேரப்பெட்டா  முடீயுமா?  பொரமாலிடதஸைல்லாம்  இருக்கில்மல!  சேரியா
ரிஜிஸடர  பெண்ணாம  தகவச்ச,  நாதளக்கு  ஏதைாவது  ஓண்ணு  ஆச்சனனா  யார  பெதல்
தசோற்து?“
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     அந்தை  நரஸ  சோவகாசேமாய்  தவளிமய  மபொய்  பெததனந்து  நிமிடம்  கழித்து  தபெலுடன
வந்து  “உங்க  தபெயதரனன...  ஊமரனன..  அப்பொ  தபெமரனன.  வயதசேனன...“  எனற
தவறப்மபெற்றினாள்.

     “தகதயழுத்துபெ மபொடுங்க!“

     “ஏன சிஸடர? இப்மபொ இதுவா முக்கியம். மபெஷண்ட்? துவண்டு மபொய்க் கிடக்கிறான.
இந்தை மநரத்துல...“

     “மிஸடர! எனன மடான உயருது..  எந்தை மநரத்துல எததைச் தசேய்யனம்ன எங்களுக்குத்
ததைரியும். நங்க முதைல்ல தவளிமய மபொங்க!“

     “அதுகில்தல சிஸடர. சிகிச்தசே...“

     “சிகிச்தசே! நாங்க பெண்ணமுடயாது. அதுக்கு ஐ ஸதபெஷலிஸட் வரணும். !“

     “எப்மபொ வருவார...?“

     “மபொன  பெண்ணயிருக்கு,  வந்தருவார.  அதுக்குள்மள  பொரமாலிடீதஸை  முடக்க
அனமதயுங்க.  முதைலில் ரிஜிஸட்மரஷன பீஸ கட்டட்டு வாங்க! மவஷண்தட வாரடுக்கு
தகாண்டு மபொகணும்!“

     அவரகள் பீஸிமலமய குறியாயிருந்தைனர.

     குமலாத்துஙகன ஓடப்மபொய் பீஸ கட்டவிட்டு வந்தைமபொது, அவரகளது 
பொரமாலிடீதஸைல்லாம் முடந்தருந்தைது. அமசோக்கின மூச்சம்.
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6. ஏதழை வயிற

  “இதுக்கு ந சேம்மதச்சதைானய்யா ஆகணும்!“ மூனற மாதை கரப்பெத்தற்கு பெங்கம் 
வராதைவாற ஒருக்களித்து அமரந்தருந்தை பொரவத தகஞ்சினாள்.

     “அததைல்லாம்  முடயாது.  சினிமாப்  தபெத்யம்  பிடத்து  அதலயாமதை!“  தமய்யன
சோப்பிட்டு  ஏப்பெம்  விட்டபெட  தககழுவினான.  மவட்டதய  உதைறி  கட்டக்தகாண்டு
பொய்விரித்தைான.

     “எனக்கு ஆதசேயாய் இருக்கய்யா.  நான எனன நதக நட்டு மவணும்,  பெட்டு படதவ
மவணும்னா மகட்கிமறன?  நம்ம கருமபச் சோற வண்டதய பெடம் பிடக்கிமறங்கிறாங்க.
படச்சோல்  எனன  குதறஞ்ச  மபொகுமாம்!“  எனற  அவனதடய  கால்கதள  அமுக்கி
விட்டாள்.

     “அவங்க  சம்மாவா  மகட்கிறாங்க...?  இருநூற  ரூபொ  வாடதக!  நூற  ரூபொ
அட்வானசோமவ  தைந்துட்டாங்க,  சேரினன  தசோல்லுய்யா.  வர  தவள்ளிக்கிழைதம
ஒருநாள்தைாமன!  சூட்டங்கு  பொரக்கணும்ன  எனக்கும்  தராம்பெ  நாளாய்  ஆதசேய்ய.
நடதககதளதயல்லாம் மநரில் பொரக்கலாம்!“

    “விவரம்  பரியாம  மபெசோதைட!  நம்ம  ஏவாரம்  மபொவும்.  அண்தணக்கு  மகாயில்ல
தருவிழைா இருக்கு. தசேமத்தயா ஜூஸ ஓடும்!“

     “ஓடட்டும்யா.  யார  மவணாண்ணாங்க.  ஏவாரம்  பொட்டுக்கு  ஏவாரம்!  அவங்க
பொட்டுக்கு ஒரு பெக்கம் பெடம் படக்கட்டும். சூட்டங்க பொரக்கறதுக்கு சேனங்க கூடும. நமக்கு
ஏவாரம் கூடுமம!“

     அவன மயாசேதனயுடன பெடுத்தருந்தைான.

     தபெண்டாட்டயின  மபெச்தசே  அவனால்  தைட்டமுடயவில்தல.  கரப்பெமானவள்.
ஏற்கனமவ  இரண்டுமுதற  உண்டாகி  நிதலக்காமல்  மபொயிற்ற.  இம்முதறயாவது
குழைந்ததை பிதழைக்க மவண்டும. உருப்பெடயாய்ப் பிறக்க மவண்டும். அதைற்கு எனன விதல
மவண்டுமானாலும் தகாடுககத் தையார!“

     அதைற்கு  அவளுதடய  ஆதசேகதளதயல்லாம்  நிதறமவற்ற  மவண்டும்.  அவளுதடய
மனதல்  சேஞ்சேலங்கள்  கூடாது.  அது  கருதவப்  பொதக்கும்.  இனதனாரு  முதற  கரு
கதலந்தைால் அததை இருவராலுமம தைாங்கிக் தகாள்ள முடயாது.

     “எனனய்ய தசோல்மற..?“

     “சேரி. உன இஷ்டம்!“

     பொரவதக்குச் சேந்மதைாஷம் பிடபெடவில்தல.  தவள்ளிக்கிழைதம எப்மபொது வரும எனற
காத்தருந்தைாள்.  அனற  விடயற்காதலயிமலமய  எழுந்து  தரடயாகி  விட்டாள்.
கணவனக்கும் வாடதக துண வாங்கி பெளபெளதவன உடுத்தப் பூரித்துப் மபொனாள்.

     அவரகள் கிளம்பவதைற்கும் மவன ஒனற அவசேரமாய் வந்துநிற்பெதைற்கும் சேரியாயிருந்தைது.
“இனனமா தரடயாகமல..?“
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     “நாங்க தரடங்க“

     “ஏறங்க வண்டயிமல.“

     கதடவீதயில்  அந்தை  மநரத்தமலமய  ஜனத்தரளாயிருந்தைது.  மகாவிலின  முற்றத்தல்
ஆரம்பித்து  ததைரு  முழுக்கத்  மதைாரணங்கள்!  நாதைஸவரம்  பெந்தைல்  மபொட்டு  மங்களம்
பொடற்ற. ஸபீக்கரகளின சீரகாழி. இரண்டு பெக்கமும் இளநரக்கதட, பொத்தரக்கதட, துண,
மசோப்ப,  சீப்ப,  கண்ணாட!  அவற்தற  பொரக்கப்  பொரக்க  அவளுக்கு  வியப்பொயிற்ற.
இத்தைதன கதடகளுக்கும் இருநூற வீதைம் வாடதக எனறால்... அம்மாட!“

     பெடம் பிடப்பெவர தபெரிய பெணக்காரராய்த் தைானிருக்க மவண்டும்!“

     “மளமளனன ததைாழிதலக் கவனிங்க!“

     “இமதைா  ஆச்சங்க.  பொரவத!  ந  மிசிதனத்  துதடச்ச  தவ.  நான  மண்டக்குப்  மபொய்க்
கரும்ப ஏத்த வமரன!“

     சேரிதயனற  உருதளதயத்  ததைாட்டுக்  கும்பிட்டாள்.  துணயால்  துதடத்துப்  தபொட்டு
தவத்தைாள்.  ஆயில்  ஊற்றினாள்.  ஐஸ  கட்டகதள  ரப்பெர  தபெக்குள்  மபொட்டு  உதடத்து
உதரத்தைாள்.

     அதைற்குள் பெடபிடப்ப மவன வந்து தஜனமரட்டர ஓட ஆரம்பித்தருந்தைது. காமிராக்கள்,
டராலி!  மஷடுகள்!  தைாடக்காரர  ஒருவர  கழுத்தல்  ததைாங்கின  சோதைனத்ததை  கண்ணல்
தவத்து அண்ணாந்து பொரத்தைார.

     காரகள்  ‘சேரசேர‘தரன  வந்து  நினறன.  நினற  கார  ஒனறிலிருந்து  கும்பெலாய்  சிலர
இறங்கினர. மமக்கப் சோமானகளும், காஸட்யூம்களும் தபெயனகளால் ஒதுக்கப்பெட்டன.

     கப்பெல் மாதரி கார ஒனற வந்து நிற்க, அதலிருந்து நாயகன ஜவடாலுடன இறங்கினார.
ஜனங்களுக்கு  தகதயடுத்துக்  கும்பிட்டு  விட்டு  தவயன  தூக்கி  வந்து  நாற்காலியில்
அமரந்து தகாண்டார.

     அவருதடய  தைதலக்கு  மமல்  குதட  விரிந்தைது.  யாமரா  ஒரு  தபெயன  –  தடரக்டராக
இருக்க  மவண்டும்.  அவரது  காதலத்  ததைாட்டு  வணங்கனிர.  மபெப்பெதர  விரித்து
எனனமவா தசோல்ல ஆரம்பித்தை மபொது மவமறாரு கார!.

     அதலிருநது அனன நதடயுடனம் தஜாலிக்கும் தைாவணயுடனம் ‘அட..  அது நடதக
நரமதைா இல்தல...?‘ பொரவத அதசேயத்துடன நினறிருந்தைாள் ‘அடா அடா... எனன அழைகு!‘

     நரமாதைாவின  தைதல  தகாள்ளாமல்  பூ!  அவளுதடய  தைதலயலங்காரமும,  உதைட்டுசே
சோயமும், கழுத்து நதககளும் அவதள கவரந்தருந்தைன.

     தமய்யன, வண்டயில் கரும்பக் கட்டுகதள இறக்கி பெட்தட சீவ ஆரம்பித்தைான. “எனன
பள்மள அங்மக மவடக்தக..?“

     “அங்மக பொருய்யா.. அந்தைம்மா எத்தைதன தசேகப்ப!“

     “எல்லாம் மமக்கப்பொ இருக்கும். ந தமஷிதன ஸடாட்ட் பெண்ணு!“
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     கயிற்தற  தசோண்ட  இழுக்க,  அவனது  மனது  ஒரு  நிமிடம்  பினமனாக்கி  ஓட
ஆரம்பித்தைது.

     அவனது  ஊர  பதுக்மகாட்தடப்  பெக்கம்.  வறட்சியான  கிராமம்.  மதழை  வருடத்தற்கு
வருடம் ஏமாற்றிக் தகாண்மடயிருக்க,  வயிற்றப் பிதழைப்பிற்கு மவண்ட தமட்ராஸிற்கு
ஓட வந்தருந்தைான.

     அந்தை நாட்களில் தமஷிதனல்லாம் இல்தல. தகயால்தைான சற்றமவண்டும். தபெரியவர
ஒருவரிடம்  மவதலக்குச்  மசேரந்து  தவயிலில்  கஷ்டப்பெடுவான.  அவர,  கரும்தபெ
மட்டுமில்தல – அவதனயும் மசேரத்து பிழிந்ததைடுககமவ, வாடதகக்கு தமஷின எடுத்துத்
தைனியாய் விற்க ஆரம்பித்தைான.

     பெடப்பெடயாய்  முனமனறி,  பொங்க்  மலானம்,  பொரவதயின  நதகயும்  மசேரந்து  இந்தை
தமஷிதனச் தசோந்தைமாய் வாங்குகிற வதரயாயிற்ற.

     கரும்பச்சோற  வியாபொரம்  நிரந்தைரமில்தல.  ஆற  மாதைம்  பிழியலாம்.  குளிர  நாளில்
மபொனியாகாது.  அந்தைச்  சேமயத்தல்  அவரகள்  ஊருக்கு  மபொய்  கூலி  மவதல  பொரப்பெர.
தவயில் ஆரம்பித்தைதும் தரும்பெ வந்து ததைாழிதல கவனிப்பெர.  சேம்பொதப்பெததைதயல்லாம்
மகாதடயிமலமய பொரத்துக் தகாள்ள மவண்டும்.

     மமய்யன  தமஷிதனத்  ததைாட்டு  வணங்கிவிட்டு  கரும்தபெ  உருதளக்கிதடமய
தசேருகின மபொது பரடக்ஷன மாமனஜ ஓட வந்து “எல்லாம் தையாரா..?“

     “தையாருங்கய்யா.“ 

     “நங்க  பொட்டுக்கு  மஜாலிதயக்  கவனிங்க.  காமிராதவ  பொரக்கக்கூடாது  யதைாரத்தைமா
இருக்கணும்!  கம்தபெனிகாரங்களுக்தகல்லாம்  ஜுஸ  தகாடுங்க  தமாத்தைமா  எவ்மளா
ஆச்சனன தசோனனால் சோயந்தரம் கணக்தகத் தீரத்து விடமறன. எனன ததைரிஞ்சதைா..?“

     “சேரங்கய்யா.“

     “ஹீமராவும் ஹீமராயினம் இங்மக வந்து கரும்பச் சோற குடக்கிற மாத ஷாட்! அப்பறம்
வில்லன வருவார. அவங்களுக்குள்மள சேண்தட நடக்கும்!“

     “நிஜ சேண்தடங்களா..?“

     “ஏய்... சம்மாரு பள்ள.. !“

     மாமனஜர அவளின முந்தைாதன விலகின இடுப்தபெ ஒரு மாதரி பொரத்துவிட்டு பொக்தக
வாயில் தகாட்டக் தகாண்டு நடந்தைார.

     பெடப்பிடப்ப  ஆரம்பித்தைது.  கிளாப்பெடக்கப்பெட்டு  பொடல்  ஒலிக்க,  ஹீமராவும்
ஹீமராயினம் வாயதசேத்துக் தகாண்டு ததைருவில் ஆடக்தகாண்மட வரமவண்டும். பொடல்
ஆரும்பித்து காமிரா ஸடாரட்டாகி, “தரட மடக்“ என தடரக்டர கத்தை,  ஹீமரா ஸதடப்
தைவறவிட்டார.

     அடுத்தை முதற ஹீமராயின!  அப்பறம் காமிராக் மகாணம் பிரச்தன.  இப்பெடமய நாலு
வரி பொட்தடமய நாற்பெது நிமிடத்தற்கு நட்டனர.
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     பொரவதக்குச் சேலிப்பொய் வந்தைது. தவயிலில் நிற்கமுடயவில்தல. தைதலதயச் சற்றிற்ற.
காதலயில்  சோப்பிடாமல்  வந்தைதல்  பெசி  வயிற்தற  கிள்ளிற்ற.  கண்கதள  தசேருகிக்
தகாண்டு வந்தைது.

     மநரம் ஆக ஆக கூட்டம் தமாய்க்க ஆரும்பித்தைது.  யார யார கம்தபெனிக்காரரகள்.  யார
தவளியாட்கள்  எனத்  ததைரியவில்தல.  ஜுஸ தரடயாக ஆக,  மபொனியாயிற்ற.  கருமபம்
கதரந்து சேக்தகயாயிற்ற.

     ஆனால்  பெணம்  மசேரவில்தல.  தமய்யன  ஒனறவிடாமல்  எல்லாவற்தறயும்
எழுததவக்க ஆரம்பித்தைான. அவனக்மக தக அசேந்து மபொயிற்ற. பெரவாயில்தல – இனற
நல்ல வருமானம்தைான என மனது சேந்மதைாஷப்பெட்டது. மதைற்றிக் தகாண்டது.

பொரவத வியரத்து வியரதவயில் குளித்துபெ மபொயிருந்தைாள். உடல் தைளரத் தைளர சினிமா 
ஆதசே மபொயிற்ற. சூட்டங் எனறால் இதுதைான... இப்பெடயா இழுத்தைடப்பொரகள் எனகிற 
சேலிப்ப வந்தைது.

     அவளுதடய நிலதம அவதனக் கவதல தகாள்ளச் தசேய்தைது. “ந வீட்டுக்கு மபொ பள்ள.
மபொய் இதளப்பொற.“

     “மவணாய்யா.  நானம்  மபொயிட்டா  ந  தைனியாய்  எனன  பெண்ணுவாய்...  எப்பெடச்
சேமாளிப்பொய்...?“

     “பெரவாயில்தல.  நான  சேமாளிச்சகிமறன.  பள்தளத்தைாய்ச்சி  ந  கஷ்டப்பெடக்கூடாது.
இம்முதறயாவது குழைந்ததை நிதலக்கணும். ரிக்ஷா படச்ச ந முதைல்ல கிளம்ப!“

     எனனய்ய அங்மக மபெச்ச... ததைாழிதல கவனி! இங்மக நாலுகிளாஸ தகாடு!“

  

     “எனக்கு தரண்டு!“

     “இங்மக மூணு!“

     “இமதைா  ஆச்சங்க“  எனற  கிளாஸகதள  எடுத்துக  தகாண்டு  பெக்கத்து  தபெப்பெடக்கு
கழுவப் மபொனவள் அப்பெடமய சேரிந்து விழை – தமய்யன பெதைறிப் மபொனான.

     கரும்பகதளப்  மபொட்டுவிட்டு  “பொரவத“  எனற  ஓட  அதணத்துக  தகாண்டான.
“பொரவத.. உனக்கு எனனாச்ச... தசோல்லு பள்ள! எனன பெண்ணுது?“

     அவள்  மலசோய்  கண்  தறந்து.  “எனக்கு  ஒண்ணுமில்தலய்யா.  சம்மா  மயக்கம்.
அவ்மளாதைான! ந மபொய் ததைாழிதலக் கவனி!“

     “மயாவ்! ஜுஸ தைரமுடீயுமா முடயாதைா?“

     “கூப்பிடறாங்க மபொய்யா!“

     “உனதன இந்தை நிலதமல விட்டுட்டு... நான எப்பெட..?“

     அதைற்குள்  பரடக்ஷன  மாமனஜர  ஆமவசேத்துடன  ஓடவந்து,  “ஏய்!  இங்மக  எனன
பெண்மற...? உனனால அங்மக பெடப்பிடப்ப மலட்டாகுது. வா!“

     “ஐயா.. என தபெண்டாட்ட... !“
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     “அவதளப்  பொரத்தைால்  ஷாட்  எனனாகறது!  கழுத்தைறக்காம  வா!  ஹீமரா  தவயிட்
பெண்றார.“

     “ஐயா.. உங்க கால்ல விபெந்து மகக்கமறன.. அவ பிள்தளத் தைாய்ச்சியா..“

     “ஆமா...  பிள்தள  தைாய்ச்சி!  தக  நட்ட  அட்வானஸ  வாங்கும்  மபொது  அததைபெத்த
மயாசிக்சிருக்கணும்!“ எனற இழுத்துப் மபொய் தமஷினிடம் நிறத்தனார.

     அவனதடய  தககள்  கரும்பில்  இருந்தைாலும்  கண்களும்  நிதனப்பம்!  பொரவதயின
மமமலதைானிருந்தைன.  பொவிப்  தபெண்!  சினிமா  சூட்டங்குனன  அதலஞ்சோள்.
ஆதசேபெட்டாள்!  ஆனால்  அததை  பொரக்கக்கூட  குடுதைது  தவக்கலிமய... !  சூட்டங்க
பொரக்காட்டயும்  மபொகுது.  உடம்ப  மநாகாமலிந்தைாலாவது  மபொதுமம!  தவயிலில்
கிடக்கிறாமள! கடவுமள... குழைந்ததை.. !

     அதரமண  மநரம்தைான  அவனால்  தபொறக்க  முடந்தைது.  தைதரயில் விழுந்து  கிடக்கும்
பொரவததயப்  பொரக்கப்  பொரக்க,  “சூட்டங்காவது  கீட்டங்காவது.  எனக்கு
தபெண்டாட்டதைான  முக்கியம்“  எனற  எல்லாவற்தறயும்  மபொட்டுவிட்டு  ஓட
ஆரம்பித்தைான.

     ரிக்ஷா  பிடத்து  குடதசேக்குள்  கிடத்த  முகத்தல்  தைண்ணீர  ததைளித்து  அவள்  கண்
தறக்கவும்தைான தமய்யனக்குச் சேமாதைானமாயிற்ற.

     “இந்தைா பள்மள! கஞ்சி குட! ததைம்பொ இருக்கும்.“

     குடத்தைதும  அவள்  எழுந்து  அமரந்தைாள்.  தைதலசற்றதலல்லாம்  இப்மபொது
குதறந்தருந்தைது. கண்கள் ததைளிவு தபெற்றிருந்தைன.

     “எப்பெட பள்மள இருக்கு..?“

     “பெரவாயில்தலய்யா. வாப் மபொமவாம்.“

     “எங்மக?“

     “கரும்ப பிழியத்தைான. தகநட்ட காச வாங்கிட்மடாமம?“

     “மவணாம். ந பெடுத்தரு. நான மபொமறன.“

     “சேரி கிளம்பய்யா. உனக்குச் மசோற ஆக்கி எடுத்து வமரன!“

     தமய்யன தைன மனததைத் மதைற்றிக் தகாண்டு கதடவீதக்கு வர,  அங்மக கண்ட காட்சி
அவதனத் தகிலதடயச் தசேய்தைது.

     அப்மபொது  சேண்தட  காட்சி  எடுத்தைாரகள்  மபொலும்.  ஹீமராவின  டூப்  தைாவி  வில்லன
மமல்  பொய்ந்தைார.  “ஏதழைகள்  வயிற்றில்  அடக்கும்  பொவிமய...  ந  ஒழிந்து  மபொ“  எனற
தசோல்லிச் தசோல்லி அடக்க, காமிரா அவரகதள பின ததைாடரந்தைது. கூட்டம் தகக்கலித்தைது.
ஹீமராயின விசிலடத்தைாள். கூட்டம் தகதைட்டற்ற அங்கிருந்தை பொத்தரக் கதடகதளல்லாம்
நசங்கின. காய்கள் தசோதைம்பின. கலர பெவுடரகள் பதக கிளப்பின. பிளாஸடக் சோமானகள்
ததைறித்து விழுந்தைன. வில்லன ஓடக் தகாண்மடயிருந்தைான. தசேக்கிள் வண்டதயப் பிடத்து
தைள்ளினான.
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     பொட்டல்கதள உதடத்தைான. அப்பெமய ஓட ஓட... கரும்பச் சோற தமஷினிடம் வந்தைவன
இந்தை பெக்கமும் அந்தை பெக்கமும் நகர, ஹீமரா விடவில்தல.

     காமிராவிற்குப்  பினனாலிருந்து  தடரக்டர  தசேதககாட்ட,  வில்லன  சேட்தடன
தமஷிதன தூக்டக தைள்ளி விட தமய்யனக்கு பெக்தகனறாயிற்ற. பெடபிடப்பிற்கு மவண்ட
அவரகள் முனமபெ அதைன மபொல்ட்டு நட்டுகதளக் கழைற்றி தவத்தருக்க மவண்டும்.

     தைள்ளின மவகத்தல் தமஷின பொரட் பொரட்டாய் தைதரயில் சிதைறிற்ற. “ஐயா..“  எனற
தமய்யன  அலறிக்  தகாண்டு  சீனக்குள்  நுதழைய,  இரண்டு  முரட்டுகரங்கள்  அவதன
பிடத்து இழுத்தைன.

     அதைற்குள் தமஷினின இரும்ப ராடுகள் துவசேம் தசேய்யப்பெட்டன.  வில்லன அவற்தற
அடத்து தநாறக்க, உருதளகள் நசங்கி ஓடன.

     “ஐயா... எனமனாட தமஷின!“

     “அட சம்மாயிருய்யா!“

     “ஐமயா! வண்டதய உதடக்கிறாங்கமள மகட்பொரில்தலயா...?“

     “தகாஞ்சேம் தபொறத்துக்கய்யா. சீன இப்மபொ முடஞ்சிரும்!“

     “ஐமயா...  எனதன விடுங்க!  அது என உயில்!  என ததைய்வம்!  பொங்க் மலாட் மபொட்டு
வாங்கினதுய்யா.  உதடக்காதீங்கய்யா..  உதடக்காதீங்கய்யா!  என  வயிற்ற  பிதழைப்தபெ
தகடுக்காதீங்கய்யா..“

     தமய்யன ஓட ஹீமராவிடம் தகஞ்சே “கட். கட்“

     “யாரய்யா இவதன உள்மள விட்டது? எனக்கு டயமாச்ச! இழுத்துபெ மபொங்கய்யா“

     ஹீமரா கத்தைவும் நானகு தைடயரகள் அவன மமல் பொய்ந்து குண்டுக் கட்டாய் தூக்கிப்
மபொயினர.  அவன  முரண்டுபிடக்க  –  “ஏய்..  எனன  வம்ப  பெண்ணுகிறாயா...  பெணம்
பெத்தைாயிரம் வாங்கிட்டு இப்மபொ தைகறார பெண்ணனால் எனன அரத்தைம்?“

     “பெணமா... பெத்தைாயிரமா... எனனங்கய்யா தசோல்றீங்க..?“

     “ஏய்... !  ஒண்ணும்  ததைரியாதை  மாதரி  நடக்கிறாயா?  பரடக்ஷன மாமனஜர  உனனிடம்
பெத்தைாயிரம் தைரதல?“

     “இல்தலங்கய்யா“

     “தபொய்  தசோல்றான.  ஃப்ராடு!  சினிமாகாரனதைாமன  –  கூப்பொடு  மபொட்டு  பெணம்
படுங்கலாம்ன தட்டம் மபொடறான.  விடாதீங்க!“  எனற ஆளுக்காள் அவதன அடத்துதை
துவசேம் பெண்ண ---

     ஹீமரா  மறபெடயும்  “ஏதழைகமளாட  வயித்துல  அடக்காமதை!“  எனற  டயலாக்
மபெசிக்தகாண்டு வில்லன மமல் பொய்ந்து சேண்தட மபொடுவதும் “காட்சி பிரமாதைம்“ எனற
தடரக்டர பொராட்டுவதும் –

     அடதைாங்காமல்  தநாந்து  மபொய்  குற்றயிரும்  குதலயியுருமாய்க் கிடந்தை  தமய்யனின
காதுகளிலும விழைமவ தசேய்தைது.
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7. அரசோங்கத்துச் தசோத்து

  “எப்மபொ உண்டயலில் காச விழுந்தைமதைா அந்தை நிமிஷமம அது அரசோங்கத்தற்குச் 
தசோந்தைமாகிவிடுகிறது. அப்பறம் அதலிருந்து சேல்லிக்காச மகட்க முடயாது!“

     அறநிதலய  அதகாரி  கறாராய்ப்  மபெசினார.  எதமர  –  ஊதர  விட்டுத்  தைள்ளியிருந்தை
முருகன மகாவிலின உண்டயலில் பெணம் எண்ணப்பெட்டுக தகாண்டருநதைது.

     பெணவுடன அமரந்தருந்தை சேங்கர குருக்கள், “நான எனன எனக்காகவா மகட்கிமறன...?
மகாவில் தசேலவிற்காகதைாமன!“ எனறார தகஞ்சேலுடன.

     “அப்பெட எனனய்யா தசேலவு?“

     “பெக்தைரகள்  இதளப்பொர  இங்கு  மண்டபெமில்தல.  குடீநர  வசேதயில்தல.
வருகிறவரகதளல்லாம் எனமமல் குதறபெடுகிறாரகள்.  அரசோங்கத்தற்கு எழுதப் மபொடக்
கூடாதைா எனகிறாரகள். எத்தைதன முதறதைான எழுதுவதைாம்!“

     அதகாரி அவரது மபெச்தசேக் மகட்டதைாகமவ ததைரியவில்தல, “எண்ண முடச்சோச்சோ..?“
எனற அலுவலரகளின மமல் பொய்ந்தைார.

     “பெக்தைரகளின வசேத மபொகட்டும சோர! ஆயிரமாயிரமாய் காணக்தககள் விழுது. ஆனால்
முருகனக்மக  அலங்காரம்  பெண்ணுவதைற்கு  ஆபெரணங்களில்தல.  மகாவிலுககுள்  ஒமர
இருட்டு! பழுக்கம்! மதழை தபெய்தைால் ஒழுகறது!“

  “மிஸடர  சேங்கரன!  தசோனனால்  உங்களுக்கு  விளங்க  மாட்மடன  கிறமதை!  வாரி
தகாடுக்கறதுக்கு  இது  என  பெணமமா  உங்கள்  பெணமம  இல்தல.  பரிஞ்சக்குங்க
கவரதமண்ட் பெணம். இததைச் தசேலவு பெண்ணுவதைற்கு எனக்கு அதகாரமில்தல!“.

     “இருக்கலாம். எல்லாமம பெக்தைரகள் காணக்தகயாகப் மபொட்டது தைாமன!“

      “வாஸதைவம். இல்மலங்கமள. நானதைான முனமபெ தசோனமனமன! உண்டயலில் விழுந்தை
பினப மகாவிலுகமகா, இல்தல, இது முருகனக்மகா இதல் துளியும் பொத்யததை இல்தல.
ததைரியாமல்தைான  மகட்கிமறன  –  இங்மக  வருமானம்  வருகிறததைனபெதற்காக
எல்லாவற்தறயும் இங்மகமய தசேலவு பெண்ணர முடயுமா?  அப்பறம் வருமானமில்லாதை
இடங்களுக்தகல்லாம் சேம்பெளம் யார தைருவாரகள்? முருகன தைருவானா?“

     பெணம்  தபெட்டயில்  தகாட்டப்பெட்டு  சீல்  தசேய்யப்பெட்டது.  பெத்தரமாய்  டாக்ஸியில்
ஏற்றப்பெட்டது. அதகாரியும் தகௌரவத்துடன ஏறிக் கிளம்பினார.

     “சேம்பெளம் தகாடுககிறாரகளாம்! தபெரிய சேம்பெளம்! நான முழுக்கக் மகாவிதலக் கழுவி.
பூதஜ! சேந்தைனம் அதரப்ப! பிரசோதைம்! எத்தைதன பொடுபெடுகிமறன!

  முருகா.. ! எனக்காகவா பெணம் மகட்மடன? எல்லாம் உனக்காகத்தைாமன! எனக்கு மட்டும
வசேதயிருந்தைால் நான ஏன மற்றவரகளின தகதய எதரபொரக்கிமறன.?“

     மறவாரத்தல் –
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     பூதஜதயல்லாம் முடத்து ராத்தரி  மகாவிதல மூடப் மபொனமபொது  “அப்பொ!“  எனற
அவரது  மகன  அலறிக்  தகாண்டு  ஓட  வந்தைான.  “அப்பொ!  லாரி  இடச்ச  நம்ம  வீட்டு
முனனாடயிருந்தை மபொஸட் கம்பெம் விழுந்தருச்ச! ஓதடல்லாம் காலி! கரண்ட் மவற கட்!“

     “முருகா!  எனனப்பொ  இது  மசோதைதன...!  “பூசோரியிடம்  சோவிதயக்  தகாடுத்துவிட்டுச்
சேங்கரன ஓடனார.

     வீட்டன முனப கும்பெல் தரண்டருந்தைது. ததைரு முழுக்க இருட்டு. கம்பெத்தலிருநது வயர
அறந்து  ததைாங்கிற்ற.  சூழ்நதருந்தைவரகள்  தைங்களுக்குள்  எனனமவா  கிசகிசத்துக
தகாண்டனர.  உள்மள  அவரது  மதனவியும்  மகள்களும்  கண்கதளச்  கசேக்கிக்
தகாண்டருந்தைனர.

     “வரிதசேயாய் நாலு கம்பெம் சோஞ்ச கிடக்மக! எந்தை கமபொத இடச்சோன?“

     “தடய்லர லாரியாம். இடச்சட்டுபெ மபொமய மபொயிட்டானாம்!“

     “நம்பெர பொரத்தீங்களா..?

     “இல்தல. உடமன பெவர மபொயிடுத்மதை. எப்பெடப் பொரக்க முடயும்?“

     சேங்கரன,  உதடந்தருந்தை  ஓடுகதளப்  பொரத்தைா,  விட்டத்ததைப்  பொரத்தைார.  “முருகா!
குடும்பெத்தல்  ஏற்தகனமவ  வறதம!  தசோத்ததைனற  தசோல்லிக்  தகாள்ள  இந்தை  வீடு
மட்டுமதைான இருந்தைது. இப்மபொது இதுவும்...“

     இடந்துமபொய்  அமரந்தைவருக்கு  ராத்தரி  முழுக்கத்  தூக்கமில்தல,  மனது  பொரமாய்
அழுதைது.

     காதலயில் ததைரு ஜனங்கள் அவரது வீட்தட முறறதகயிட்டு,  குருககமள!  மபொஸட்
கம்பெத்ததை சேரிப்பெண்ணதலயா..? எனற மகாஷம் மபொடாதை குதற.

     “நான எப்பெட சேரி பெண்ணுமவன? எங்கிட்ட ஏது பெணம்?“

     “பெணமில்தலனன  சம்மாயிருந்தைால்  எப்பெடயாம்!  உங்க  கம்பெத்தைால்  எங்க
வீடுகளுக்கும்  கூட  சேப்தளயில்தலமய!  மினசோர  வாரியத்தற்குப்  மபொய்  ஆள்  அதழைசேச
வந்து சேரி பெண்ணுங்க!“

     மினசோர  வாரியத்தல்  பியூன  அவதர  சேந்மதைாஷத்துடன  வரமவற்றான.  வரும்பெட
கிதடக்கும்  எனகிற  சேந்மதைாஷம்!  எனஜினியரிடம்  அறிமுகப்பெடுத்தை,  அவ்  ஃதபெதல
பரட்டக் தகாண்மட, “எல்லாம் மகள்விப்பெட்மடன! எனன தசேய்யப் மபொறீங்க?“ எனறார.

     “நங்கதைான சோர தபெரிய மனது தவக்கணும். எனனமவா நானதைான லாரி தவச்ச இடச்ச
தைள்ளினதுங்கிறது மபொல ததைரு ஜனங்கள் எம்மமல மகாபெமா இருக்கா!“

     “சேரி பெண்ணரலாம். ஆனால் தசேலவு ஜாஸதயாகுமம!“

     “தசேலவா...?

     அவர  பியூதன  அதழைத்து,  “நாலு  கம்பெம்,  வயர,  எலக்ட்ரீஷியன  எல்லாத்துக்கும்
எவ்மளா ஆகும்ப்பொ. ஆயிரம்?“

     “மமமலமய ஆகும் சோர!“          
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     “ஆயிரமா..?“ சேங்கரன மிரண்டார... “அது கவரதமண்ட் மராடு கவரதமண்ட் மபொஸட்
கம்பெம்!“

     என  வீட்டற்கு  முனனாட  இருக்குங்கிறததைத்  தைவிர  எனக்கும்  அதுக்கும்  எந்தைவிதை
சேம்பெந்தைமுமில்தல...“

     “சேம்பெந்தைம் இல்மலனனா அப்பறம் எதுக்கு வந்தீங்களாம்?“

     “எல்லாம் என மநரம்! வயர, கம்பெதலம்மாம் வாரியத்துல இல்தலயா?“

     “இருககு. ஆனால் பெணமில்லாமல் எப்பெடத் தைரமுடயும்?“

     “ஐயா! நான ஏதழைய்யா. இது அந்தை முருகனக்கு அடுக்காது!“

     “அப்மபொ அந்தை முருகதனமய அதழைச்ச சேரி பெண்ணக்குங்க“ எனற கழுத்ததைப் பிடத்து
தைள்ளாதை குதறயாய் தவளிமயற்றினார.

     சேங்கரன  தநாந்து  மபொனார.  ஆயிரம்!  எங்மக  மபொவது?  சோப்பொட்டுக்மக  லாட்டரி!
தபெயனின பெடப்ப! மகள்களின தருமணம்! வயிற்தறக்கட்ட வாதயக் கட்டப் பிதழைப்ப
நடத்தும்மபொது ஆயிரம்!.

     அரசோங்கம்  கம்பெமும  வயரும்  இனாமாய்த்  தைருகிறது.  அததை  இவரகள்  விற்றக்
காசோக்கப்  பொரக்கிறாரகள்.  அது  நியாயமா  எனற  மகட்டால்  அததை  மகட்க  ந  யார
எனபொரகள். ஆமாம் – நான யார! எல்லாம் அரசோங்கத்துபெ பெணம்!

     அரசோங்கத்து பெணம் எனறார யார மவண்டுமானாலும எவ்வளவு மவண்டுமானாலும்
சருட்டலாம்.  மகட்பொரில்தல.  அது  தைப்பில்தல  பொவமுமில்தல.  அங்கீகரிக்கப்பெட்ட
நியாயம்!

     நானம் கூட அரசோங்கச் சேம்பெளம்தைான வாங்குகிமறன.  நம் மகாவிலுககுக் கூடத்தைான
வருமானம் எக்கச்சேக்கமரய் வருகிறது! இருந்தும்கூட நானம் ஏதழை! என முருகனம் கூட
ஏதழை. இருவருமம வறதமயில் வாடுகிமறாம்.

     உண்டயல்  பெணத்ததைக்  மகட்டால்  ‘அது  சோமி  தசோத்தைல்ல,  அரசோங்கத்து  தசோத்து‘
எனறிகாரகள்.

     அரசோங்கத்துச்  தசோத்து  எனற  நிதனத்தைதும்  மூதளயில்  ஒரு  மினனலடத்தைது.
அரசோங்கத்துசே தசோத்து! உடன கண்கள் விரிந்தைன அப்மபொமதை ஒரு தீரமானத்தற்கு வந்தைார.

     அனற  இரவு.  யாருக்கும்  ததைரியாமல்  சேங்கரன  மகாவிதல  மநாக்கி  நடந்தைார.
உண்டயல்! “முருகா! எனதன மனனிச்சிரு“ எனற சத்தயலால் பூட்தட தலாட்!

     பெணத்ததைச் மசேகரித்துக தகாண்டு சோஷ்டங்கமாய் முருகனின காலில் விழுந்தைார. “உன
கிருதபெயால் வருகிற இந்தைப் பெணத்ததை உன தசோத்தல்தல எனகிறாரகள்.

     உன பெணத்ததை சருட்டனால்தைாமன பொவம்?  இதுதைான அரசோங்கத்துபெ பெணமாயிற்மற!
அரசோங்கம் எனற வரும்மபொது தைான யார மவண்டுமானாலும தகாள்தளயடக்கலாமம!
அடக்கிறாரகமள!  இங்கு  நான  தருடவில்தலதயனறால்  மவற  எவனாவது  மவற
வழியில் அடக்கப் மபொறான. அதைற்கு நாமன... மனனித்துவிடு முருகா!“
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     மனததைத் மதைற்றிக் தகாண்டு சேங்கரன கிளம்பினார.

     மூனறாம்  நாள்  அவருதடய  வீட்டலும்  முருகனமகாவிலிலும்  விளக்குகள்
தஜகமஜாதயாய் எரிய ஆரம்பித்தருந்தைன.
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8. தைகுத

       அலுவலகம் முழுக்க இதரச்சேலாயிருந்தைது.

     மடபிளுக்கு  மடபிள்  எல்மலாருக்கும்  கும்பெலாய்  குழுமிப்  மபெசிக்தகாண்டருக்க,
மரணுகா மட்டும் ஓரு மூதலயில் தைனியாய் அமரந்தருந்தைாள்.

     அவளுக்குப்  பொரதவ  கிதடயாது.  பிரில்  எழுத்தல்  முயற்சியுடன  பெடத்து
ஊனமுற்மறார மகாட்டாவில் மவதலக்குச் மசேரந்தருந்தைாள்.  டூட்டயில் மசேரந்து இரண்டு
நாட்கள்தைானாகிறது.

     இதுவதர எவதரயும் பெழைக்கப்பெடுத்தக் தகாள்ளவில்தல. எல்மலாருடனம் சேகஜமாய்
மபெசே மவண்டும என விருப்பெம்தைான. ஆனால் தையக்கம். அவளுக்கு தைாழ்வு மனப்பொனதம!
தைனதன  அலட்சியபெடுதைத  விடுவாரகமளா  எனகிற  அச்சேம்,  மகலி  பெண்ணுவாரகமளா
எனகிற குறகுறப்ப.

     “மசேச்மசே!  ஏன...?  ஏன மகலிபெண்ண மவண்டும்?  இனனம் எத்தைதன நாட்களுக்குதைான
இப்பெட ஒதுங்கிமய இருப்பெது.. மபொ! மபொய்ப் மபொச, மனது உசப்பிற்ற.

     மரணு எழுந்து தைடவித்  தைடவி அடுத்தை ஹாலுககுள்  பிமவசித்தைாள்.  அவளது வருதக
அங்மக அதமத கிளப்பிற்ற.  மபெச்சம் சிரிப்பம் தடீதரன நினற. “இப்பெட உட்காருங்க“
எனற கீதைா எனபெவள் நாற்காலிதய இழுத்துபெ மபொட்டாள்.

     “தைாங்ஸ!“  எனற  அமரந்து,  “ங்கள்ல்லாம்  எனன  டாபிக்  மபெசிக்தகாண்டருந்தீரகள்
எனற நான ததைரிஞ்சக்கலாமா...?“

     “ஓ..தயஸ! அடுத்தை வாரம் நம் கம்தபெனிமயாட சில்வர ஜுப்ளி தஸைலிப்மரஷன வருது.
அதுல எனதனனன ப்மரகிராம் தகாடுக்கலாம் எனபெது பெற்றின டஸகஷன!“

     “சேஜஷன நானம் தகாடுக்கலாமா.. தைப்பொக எடுத்துக தகாள்ள மாட்டீரகமள...?“

     “மநா... மநா! யு ஆ தவல்கம்!“

     அவளுக்கு  சேந்மதைாஷமாயிருந்தைது.  தபொதுவாகமவ  அவளுக்கு  மியூசிக்,  டானஸ
மபொனறவற்றில் விருப்பெம் அதகம்.  பொழைய்ப் மபொன பொரதவயால் அவளால் அவற்தற
தவளிப்பெடுத்தை முடயாமல் மபொயிற்ற.

     பெடக்கும் மபொதும்,  வீட்டலிருக்கிற மபொதும் தைனி அதறக்குள் பொடுவாள்,  ஆடுவாள்,
ஆனால்  மமதடயில்  பொடத்  தையக்கம்.  ‘மபொட  குருட  ந  தகட்ட  மகட்டற்குப்  பொட்டு
ஒண்ணுதைான குதறயா? எனற சினன வயிதல் அம்மாமவ தட்டயிருக்கிறாள்.

     அந்தை வாரத்ததைகள் அவதளச் சடும்.  குத்த ரணபெடுத்தும்.  தைனிதமயில் மபொய் அழுது
தீரப்பொள்.  அப்மபொததைல்லாம் அவளுக்குத் தைன மமமலமய தவறப்ப வரும்.  சேதபெ மமல்
மகாபெம் எழும்.

     “எனதன  ஏன  கண்ணல்லாமல்  பெதடத்தைாய்...?  நான  எனன  பொவம்  தசேய்மதைன...?
மற்றவரகதளல்லாம் ஆடப்பொடுகிறாரகள்.  சினிமா பொரக்கிறாரகள்.  அனபெவக்கிறாரகள்.
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எனக்கு  மட்டும்  எனக்கும்  மட்டும்  ஏன  இந்தை  நிலதம?“  நிதனத்து  நிதனத்து
தவம்பவாள்.  அந்தை  தவம்பெல்  அவளுக்குள்  ஒருவிதைத்  தைாழ்வு  மனப்பொனதமதய
ஏற்பெடுத்தயிருந்தைது.

     மமதட ஏறினால் மற்றவரகள் மகலி மபெசவாரகமளா,  இளப்பெமாய்ச் சிரிப்பொரகமளா
எனற ஒதுங்கிக் தகாண்மடயிருந்தைாள்.

     கண் குருடு எனறால் எனன? எனக்கும் வாயிருக்கிறது. மபெசே முடகிறது. மனசிருக்கிறது.
கற்பெதனயில் மிதைக்க முடகிறது. அப்பறம் நான மட்டும் எந்தை விதைத்தல் குதறவு எனகிற
வீம்ப அவ்வப்மபொது எழும்.

     குருடு  எனபெதைற்காக  பிறத்தயார  அனதைாபெம்  ததைரிவிப்பெமதைா,  சேலுதக  தைர
முனவருவமதைா அவள் விரும்பவதல்தல.

      காம்பெடஷனகளுக்கு ஒவ்தவாருவரும் மபொட்ட மபொட்டுக் தகாண்டு வயர தகாடுக்க,
மரணு, “நானம் பொடலாமா...?“ எனறாள்.

     “ஒய் நாட்!“

     அவளுதடய தபெயரும லிஸடல் மசேரத்துக் தகாள்ளப்பெட்டது.

     கணபெத  எனகிற  ஊழியன  “என  தபெயதர  விட்டுட்டீங்கமள... !“  எனற  குறக்மக
தைதலதய நட்டனான.

     “உங்கள் தபெயர தைான ஃபெரஸட்!“

     ஃபெரஸைட் ப்தரஸைும் எனக்குதைான!“  எனற சிரித்தைான அவன.  அவன இயல்பிமலமய
தைற்தபெருதமக்காரன.  மவண்டாதைதற்தகல்லாம் தைம்பெட்டம் அடத்துக தகாள்வான.  நான..
நான என எல்லாவற்றிலும மூக்தக நட்டுவான.

     மறவாரம்.

     விழைா  தபொனமாதலப்  தபொழுதல்  கலகலப்பொய்  ஆரும்பித்தருந்தைது.  சேம்பிரதைாயப்
மபெச்சக்களுக்குப் பிறகு நிகழ்ச்சிகள் ஒனறனபின ஒனறாய் ததைாடரந்தைன.

      முதைலில்  ஃபொனஸி  டரஸ!  ஊழியரகளின  குழைந்ததைகள்  தைத்துபெபித்ததைனற  மவஷம்
மபொட்டுக  தகாண்டுவந்து  தைத்த  தைத்த  நடந்தைன.  டயலாக்  மறந்து  விழித்தைன.
கூட்டத்தனரின சிரிப்பக்குப் பெயந்து அழுதைன.       அடுத்து மிமிக்ஸ! காலம் காலமாய் ஆல்
இந்தய  மரடமயாதவயும்  ட.விதயயும்,  ரயில்மவ  ஸமடஷன,  ஏமராபிமளதனயும்
இமிமடன  தசேய்யும்  சேம்பொஷதனகள்!  வதட.பொபி...காபி!  சோமய  ச்சோமய!  அரசியல்
வாதகளின குரல்களின கிண்டல்கள்! எம்.ஜி.ஆர, சிவாஜி! ரஜினி - கமல்!

     பொட்டுபெ  மபொட்ட  அறிவிக்கப்பெட்டபின  கரமகாஷம்  ஹால்  கூதரதயப்  பிளந்தைது.
முதைல் தபெயமர கணபெத.

     அவன,  “ஹாய்!“  எனற  ட  சேரட்டுடன  மமதடயில்  மதைானறி  தகயாட்டனான.
தபெண்களின பெக்கம் பிரத்மயாக... ஹாய்!

     “நான நனறாகப் பொடுமவன.  என பொட்தட நங்கள் மகட்மடயாக மவண்டும்.  ஏனனா
ப்தரஸ வாங்கப் மபொகிற பொட்டாயிற்மற!“ எனற காலதர தூக்கி விட்டுக் தகாண்டான.
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      “அறக்காம பொடத் ததைாதல!“

      “என பொட்டல் அவ்மளா ஆரவமா..  நனறி.  உங்களின தபொறதமதய நான மசோதக்க
விரும்பெவில்தல!“  எனற கதனத்துக தகாண்டு, ‘பூந்தைளிர பூந்தைளிர‘ எனற ஆரம்பிக்கக்
கூட்டம் தகதைட்ட ஆரம்பித்தைது. அவனக்கு மகிழ்சி படபெடவில்தல.

     அவன பொட முடத்து இருக்தகக்கு மபொகிறவதர ஓமதை அட்டகாசேம் தைான.  அவனக்கு
இனம்பரியதை  சேந்மதைாணம்.  தபெருமிதைம்.  ஆனால் அந்தைப் தபெருமிதைம் பொடலில் இல்தல.
அது தராம்பெ சமார ரகம்.

     அவனக்குப் பிறகு கிளாசிக் சோங்க்.  அதைற்கு மவற மாதரி தகதைட்டு!  அடுதைது வாதைாபி
கணபெமதை! பிறகு ஹிந்த, மதலயாளம், ஆங்கிலம் எனத் மதைனிதசே மதழை!.

     அவரகள் பொடப் பொட மரணுவிற்குக் காய்ச்சேல் காண்கிற மாதரி இருந்தைது.  எப்மபொது
தைன  தபெயதர  அதழைப்பொரகமளா  எனகிற  பெயம்.  வழைக்கமான  தையக்கம்.  நம்மால்  பொட
முடயுமா.. இவரகமளாடு ஒப்பிடுதகயில் நம் குரல் எம்மாத்தரம்! அவளுக்கு, ஏன தபெயர
தகாடுத்மதைாம் எனறாயிற்ற.

     மபெசோமல்  பின  வாங்கிவிடுமவாமா  எனற  நிதனத்தை  மபொது  அவளது  தபெயதர
அதழைத்தைாரகள். மரணு பிரதமயுடன எழுந்தைாள். தசேலுத்தைப்பெட்டது மபொல நடந்தைாள்.

     மதைாழிகள்  இருவர  அவதள  மமதடக்கு  நடத்தச்  தசேனறனர.  தமக்தக  அட்ஜஸட்
தசேய்து  தகயில்  தைர,  அவளுக்கு  வியரத்தைது.  துதடத்துக  தகாண்டு  “பொரத்தை  ஞாபெகம்
இல்தலமயா..“  எனற  ஆரம்பித்தைாள்.  குரல்  சேரி  பெண்ணற்ற.  அது  கீச்  கீச்தசேனற
தவளிப்பெட, கூட்டத்தல் அதமத. எந்தைவிதைச் சேலசேலப்பம் இல்தல.

     எப்மபொட முடப்மபொம் எனறிருந்தைது மரணுவிற்கு.

     சீட்டுககுத்  தரும்பினதும்  தைன  மமல்  அவளுக்மக  தவறப்பொய்  வந்தைது.  “மசே!  நான
தபெயமர தகாடுத்தருக்கக் கூடாது! தபெயர சசீலா எனற நிதனப்ப!“

  அவளுக்குப் பிறகு இனனம் நானதகந்து மபெர பொடனர.

     முடவில் பிதரஸ அனவுனஸதமனட்! கணபெத தபெருமிதைத்துடன எழுந்து நினறான.

     முதைல் பெரிச கிளாசிக் பொடன தபெண்ணற்கு. அடுத்தை பெரிச வாதைாபிகணபெமதை! மூனறாம்
பெரிச  மரகாவிற்கு.  அவளுக்கு  அததை  நம்பெமவ  முடயவில்தல.  ‘எனக்கு மபொய்  பெரிசோ..?
அத்தைதன நனறாகவா நான பொடமனன..?‘

     அமதை  சேமயம்  கணபெத  கடும  மகாபெத்தலிருந்தைான.  தைனக்குப்  பெரிசில்தல
எனறறறிந்தைதும் அவனது முகம் தவளிறிற்ற.  ஆமவசேமாய் மமதடக்குப் மபொய் “இததை
நான ஏற்கமாட்மடன! நடுவரகள் முதற தைவறிவிட்டாரகள்“ எனற கத்தனான.

     கூட்டம்  “டவுன  டவுன!“  எனற  அவதன  பொரத்துக  கத்தற்ற.  அது  அவனது
ஆமவசேத்ததை அதகப்பெடுத்தைமவ தசேய்தைது.

     “முடயாது!  எனனங்கடா இது அநியாயம்!  நல்லா பொடனவனக்கு பெரிசில்தல!  எந்தை
ஊர நியாயம் இது..?  பெரிச வாங்கணும்னா குருடாமவா தசேவிடாமவா பிறந்தருக்கணும்
மபொலிருக்கு!“
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     மரணுகாவிற்கு சருக்தகனறிருந்தைது.

     ராத்தரி ஹாஸடலுக்கு வந்தைதும் மரணு பெடுக்தகயில் விழுந்து விம்ம ஆரம்பித்தைாள்.
கீதைா  அவள்முகத்ததை  நிமிரத்த,  “ஏன  அழுகிறாய்..  அந்தைக்  கணபெத்  அப்பெ  மபெசினான
எனறா..?“

     “இல்தல“

     “அப்பறம்..?“

     “இந்தைப் பெரிச எனக்கு தகாடுத்தருக்கக்கூடாது. நான நனறாகப் பொடவில்தல!“

     “சீச்சீ. அப்பெடனன யார தசோனனது. ந நனறாதகத்தைான பொடனாய்!“

     “இல்தல.  எனக்கு ததைரியும்.  நான பொடவில்தல.  கழுததை மாதரி கத்தமனன.  இந்தைக்
பெரிச என பொட்டற்காகத்  தைரப்பெடவில்தல.  என குருடற்காக அந்தை  அனதைாபெத்தைாலதைான
எனக்குப்  பிதரஸ  தகாடுத்தைாங்க.  யாருகமகா  கிதடக்க  மவண்டய  பெரிச,  தைகுதமய
இல்லாதை எனக்குத் தைரப்பெட்டருக்கிறது எனனால் இததை ஏற்க முடயாது!“

     மரணு தைழுதைழுக்க ---

     கீதைா பிரதம பிடத்து நினறாள். நல்ல நிதலயில் இருப்பெவரகள் கூடச் தகாஞ்சேங்கூடத்
தைகுதமயயில்லாமல் பெட்டத்தற்கும் பெதைவிக்கும் நாய் மாதரி அடத்துக தகாள்ளும் இந்தைக்
காலத்தல் இப்பெடயும் ஒருத்தயா..?

     அவதள எப்பெடத் மதைற்றவது எனத் ததைரியாமல் கீதைா தைவிப்படன நினறிருந்தைாள்.
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9. இங்மக தபொய்கள் இலவசேம்

  “இந்தை நிலதமயில் ந மபொய்த்தைான ஆகணுமாய்யா..?“

     பொரவத பெரிவுடன சேந்தரனிடம் மகட்டாள்.  அவன உடல் தைளரந்து மபொய் கட்டலில்
பெடுத்தருந்தைான.  அவனதடய கண்கதளல்லாம் ஆழைதைதல் இருந்தைன.  உடல் அனலாய்க்
தகாதத்தைது. தநற்றியில் அமிரதைாஞ்சேன மணத்தைது.

     அவன  தைட்டுதை  தைடுமாரி  எழு,  பிடத்து  அமர  தவத்தைாள்.  அவிழ்ந்தை  முடதய  உதைறிக்
தகாண்தட மபொட்டுக தகாண்டு, “இந்தைா மாத்ததர!“ எனற நட்டனாள்.

     அவன விழுங்கினதும், “மபெசோம பெடுத்து தரஸட் எடுய்யா!“

     “வாணாண்ட,  நான  எப்பெடயாவது  மபொமயயாக  மவண்டும்.  இண்தணக்கு
பொரதவயிட மந்தரி வரார.  அவர வரறதுக்கு முனனாட பில்டங்குல்ல தபெயிண்டங்கும்
வரமவற்ப வாசேகங்களும் எழுத முடச்சோகணும். என சேட்தடதய எடு!“

     “உடம்பல இத்தைதன அவஸததைதய வச்சகிட்டு ந எப்பெடய்யா..?“

     “பெடுத்துக் கிடந்தைாதைான அவஸததை.  தவளிமய காத்தைாட கிளம்பினா எல்லாம் சேரியாப்
மபொகும்“ எனற அவள் நட்டன சேட்தடதய மாட்டக் தகாண்டான.  தைதல சீவின மபொது
கண்களில்  சிவப்ப  ததைரிந்தைது,  எரிந்தைது,  அப்பெடமய  மல்லாக்க  விழுந்து  கிடந்தைால்
மதைவலாம் மபொலிருந்தைது.

     எனன தசேய்ய முடயும்..? மவற வழிமய இல்தல. மபொய்த்தைான தீர மவண்டும். அவன
ஒரு  தபெயிண்டர,.  கட்டடங்களுக்கு  தபெயிண்டர  கூட  ஆட்கதள  தவத்து  அடத்துக்
தகாள்ளலாம். ஆனால் வரமவற்ப வாசோகங்களுக்கு இவன தைான மவண்டும.

     கதல  நயத்துடனம்,  கவரச்சியுடனம்  எழுதை  மவற  நபெர  இல்தல,  இண்தணக்கு
மதயத்துக்குள்மள  முடத்து  தகாடுத்தடணும்  எனற  மமஸதரிகறாராய்ச்
தசோல்லியிருந்தைார.

     “நான மவணுமானா மபொய் உடம்பக்கு முடயமலனன தசோல்லிரட்டா...?

     “மவண்டாம்.  தைப்பொ  நிதனப்பொங்க.  அது  சேரியில்தல.  அததை  முடச்சக்க  தகாடுக்க
மவண்டய தபொறப்பம் கடதமயும் எனக்கிருக்கு.“

     “தபொறப்தபெயும் கடதமதயயும் பொரத்தைா முடயுமா... சவதர வச்சதைான சித்தரம்...?“

     “பெரவாயில்தல. இண்தணக்கு மட்டும்தைாமன...  அததையும் கூட நாலு மண மநரத்துலு
முடடச்சரலாம்!“

     சேந்தரன  தபெயருக்கு  இரண்டு  இட்லி  சோப்பிட்டு  கிளம்பினான.  “எனனய்யா  இது
வாங்கிட்டு வந்தை இட்லி அப்பெடமய இருககு  –  தரண்டு சோப்பிட்டு எப்பெடய்யா மவதல
தசேய்மவ..? !அவன டபென பொக்தஸை எடுத்து. “இரு பொரசேல் பெண்ணத்தைமரன“ எனறாள்.
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     “மவணாண்ட.  வாதயல்ல்ம்  ஓமர  கசேப்பொயிருக்கு.  சோப்பிடப்  பிடக்கதல“  எனற
தசேருப்ப மாட்டனான. தசேக்கிதளத் தூக்கி தவளிமய நிறத்தனான.

     “மமஸதரி தட்டுவாரனன பொரக்காம லீவ் மகட்டுப்பொரய்யா...“

     “சேரி“

     “லீவ் தைரமலனனாலும், முடயமலனனா வந்தருய்யா..“

     அவன  பெதல்  தசோல்லாமல்  தசேக்கிளில்  ஏறி  மிதக்க  ஆரம்பித்தைான.  நானகு
மதயிமலமய மூச்ச வாங்கிற்ற. கால்கள் குதடந்தைன. உடல் அசேந்து கண்கதளச் சழைற்றிக்
தகாண்டு வந்தைது.

     மந்தரிக்கு மவண்ட மராடு மபொட்டுக தகாண்டருந்தைாரகள்.  மந்தரி வருவதைற்க ஐந்து
நிமிடம் வதர  மராடு தீவிரமாய் மபொடப்பெடும்.  அவர  வந்து  மபொய்விட்டால் எல்லமம
கிடப்பில்.

     அலங்காரங்கள்  கலர  கலராய்  வரமவற்றன.  தகாடகளும்,  ஜிகினி  மபெப்பெரகளும்
காற்றில்  ஆடனததைப்  பொரப்பெதைற்கு  அவனக்கு  பிரமிப்பொயிருந்தைது.  எத்தைதன  சித்து
மவதலகள்!

     மமஸதரி  அவதனக்  மகட்டமலமய  மறித்து,  “ஏம்ப்பொ  இத்தைதன  மலட்டு..?“  எனற
விரட்டனார. அந்தை காதலயிமலமய அவருதடய சேட்தடயும் வியரத்தருந்தைது.

     “ஐயா.. உடம்ப சேரியில்தல“ எனற தசேக்கிதள விட்டு இறங்கினான.

     “உடம்பக்கு எனன... (மகடு)?“

     “ஜுரம்“

     “சேரி ..  சேரி,  வளரத்தைாம  தசேக்கிதள  நிறத்தட்டு  வா.  அங்மக  தபெயிண்டங்தகல்லாம்
ஆசேச. உன மவதல தைான பொக்கி!“

     “ஐயா! எனக்கு உடம்ப முடயமலய்யா. மமமல ஏறி எழுதை முடயும்ன மதைாணமலா!“

     “எனனப்பொ  காதல  வாரமர..?  முடயாதுனன  கதடசி  மநரத்துல  தசோனனா  எப்பெட.
இனிமம மபொய் யாதரக் தகாண்டு வரமுடயும்..?  உனக்கு ஜுரம் வரதுக்கு நல்ல மநரம்
பொரத்தைது  பொர!  எல்லாம்  என  தைதலதயழுத்து!  மசேமசேனன  நிக்காம  மபொய்  ஆக
மவண்டயததைப் பொரு!“

     “ஐயா!  இப்மபொ  எனனால  முடயும்ன  மதைாணமல.  தைதலதயச்  சத்துது.  நாதளக்கு
எழுதைமறமன!“

     “நாதளக்கா..?  நாதளக்கு  எதுக்கு?  மந்தரி  மபொன  பிற்பொடு  எதுக்கு  மயிரு.“  எனற
அவர  தைான  கற்ற  தகட்ட  வாரத்ததைகதள  எடுத்து  விட்டார.  “மபொ  மபொய்  மவதலதய
முட!“ தசோல்லிவிட்டு மமஸதரி காணாமல் மபொனார.

     சேந்தரன  பில்டங்கிடம்  மபொனான.  அங்மக  சோரம்  கட்டயிருந்தைாரகள்.  தபெயிண்டங்
மவதலதயல்லாம்  அமநகமாய்  முடீந்தருந்தைது.  இவன  மந்தரிக்கு  வாழ்த்துய்யா  எழுதை
மவண்டயதுதைான பொக்கி!.
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     தபெயிண்ட்,  ஸமகல்,  தபெனசில்,  பிரஷுடன  சோரத்தன  மமல்  ஏறினான.  அவனக்கு
கதளப்பொயிருந்தைது.  தவயில்  கண்கதளக்  கூசியது.  சேட்தடப்  தபெயிலிருந்து
வாழ்த்துப்பொதவ எடுத்துப் பெடத்துப் பொரத்தைான.

     சோரத்தல் நிற்கமவ சிரமப்பெட்டான.  கால்கள் பெலமிழைந்து நடுங்கின ஸமகல் தவத்துக்
மகாடு மபொடு எழுதை ஆரம்பித்தைான.

     “ஆச்சோ“ எனற மமஸதரி அதரமண மநரத்தமலமய ஓடவந்தைார.

     “இனனம் இல்தலங்க“

     “எவ்மளா மநரம் பிடக்கும்..?

     “ஒருமண மநரம்...“

     “என பிராணதன வாங்க்ம சீக்கிரம் முடப்பொ. பொஸ பொரதவயிடறதுக்கு வரப்மபொறார.
எல்லாம் என தைதலதயழுத்து, கஸமாலங்கள்!“

     மமஸதரி அவன மபெரில் தராம்பெவும் சேலித்துக தகாண்டு மவற இடத்தற்கு ஓடனார.
சேந்தரன தைம்கட்டக் தகாண்டு எழுதை ஆரம்பித்தைான. அவனக்குக் கண்கள் மசோரந்து மபொய்
வந்தைன.

     ஒரு வழியாய்ச் சேமாளித்துக தகாண்டு எழுத முடந்தை மபொது இரண்டு காரகள் சேரசேரதரன
வந்து நினறன.

     ஒரு காரிலிருந்து பொஸ இறங்கி அங்கிருந்மதை பில்டங்கின வியூதவப் பொரதவயிட்டார.
அதகாரிகதள அதழைத்து எனனமவா தசோல்லிவிட்டு, அந்தை பில்டங்தக மநாக்கி வந்தைார.

     மமஸதரி  ஓடவந்து,  “ஏய்  சேந்தரா..  முடீச்சட்டாயா... !  சீக்கிரம்  இறங்கு!  சோரத்ததை
அவிழ்த்து மாற்றணும்!“.

     அவன அவசேரமாய் தபெயிண்ட்தட எடுத்துக் தகாண்டு இறங்க முயல,  பெலகீனத்தல்
ஒரு தநாட கால் தைவறிவிட, தபெயிண்ட் டப்பொ ஆடக்தகாண்டு கீமழை கவிழ்ந்தைது.“

     அந்தை  மநரம்  பொரத்து  எம்.ட  அங்மக  வர,  தபெயிண்ட்  அவரது  சேட்தடயில்  ஊற்றி...
“வாட்டீஸ தஸ?“ எனற கத்தனார. அவருதடய மகாபெம் மூக்தகத் ததைாட்டது.

     “கனட்ரி  பரூட்ஸ!  இடயட்ஸ!“  எனற  அவர  தைன  தசேகரட்டரிதயத்  தட்ட  விட்டுச்
சேட்தடன காருக்குள் நுதழைந்து பழுத கிளம்பினார.

     தசேகரட்டரி  மமஸதரியிடம்  “எனனய்யா  இது...?  இது  தைான  தபெயிண்ட்  அடக்கிற
லட்சேணமா..?“

     அவர தகதய பிதசேய, “அவதன அதழைச்சகிட்டு ரூமுக்கு வா!“

     தசேகரட்டரி  மபொனதும்  மமஸதரி  ஆமவசேத்துடன  சேந்தரனின  பெக்கம்  தரும்பினார.
அவன தைட்டுதைதைடுமாறி இறங்கி வர, பெளாதரன அதறந்தைார.

     அவனக்குக்  கனனம்  கடுகடுத்தைது.  தசேவிகள்  குப்தபென  அதடத்துக்  தகாண்டன.
சேந்தரன அப்பெடமய தசேயலிழைந்து நினறான.
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     “ஏய் எருதம மாடு! உனக்தகனன கண்ணா அவிஞ்ச மபொச்ச..? பொரத்து இறங்கறதுக்கு
எனன மகடு..?“

     அவன “ஐயா..“ எனக, “மூச்... ! ரூமுக்கு வா, உனதன மபெசிக்கிமறன!“

     அதறக்குள் முதைலாளி இனனமும் மகாபெத்தலிருந்தைார.

     அவருதடய  சேட்தட  மாறியிருந்தைது.  மகாட்  மபொட்டுக  தகாண்டு  தகௌரவத்துடன
அமரந்தருந்தைார.

     அவரகள்  உள்மள  நுதழைந்தைதுமம..  “ஏனய்ய..  உனக்தகல்லாம்  தபொறப்ப  இருக்கா..
மதயம் மந்தரி வந்தைாக் கூட இப்பெடதைான அவர மமல தபெயிண்தட ஊத்துவாயா...?“

     சேந்தரன வாதயத் தறக்க,  அவதனத் தைடுத்து, “தசோல்லுய்யா? என மமல தபெயிண்தட
ஊத்தைற அளவுக்கு நான இங்மக யாருக்கு எனன தகடுதைல் பெண்ணமனன. தடல்மி!“

     “ஐயா! எனதன மனனிச்சிருங்கய்யா, நான மவணுமினமன பெண்ணதல!“

     “அப்பறம்...?

     “எனக்கு உடம்ப சேரியில்தலய்யா..“

     “உடம்ப  சேரியில்தலனனா  எனனத்துக்கு  மவதலக்கு  வமர..  மபெசோம  வீட்டமலமய
முடக்கிக்க மவண்டயது தைாமன!“ தசேகரட்டரி முந்தக் தகாண்டு பெதலளித்தைான.

     “நான அப்பெமவ தசோனமனன  சோர!  மவணாம்.  மவற  ஆள்  பொரத்துகிமறன.  ந  மபொய்
தரஸட் எடுனன தசோனனால் மகட்டால்தைாமன..? பிடவாதைமா மமமல ஏறிப் மபொனான.“

     மமஸதரி  கூசோமல்  தபொய்  தசோனனார.  தசோல்லிட்டு  சேந்தரதனப்  பொரக்க
தராணயில்லாமல் தைதலதயத் தருப்பிக் தகாண்டார. 

     “இந்தை  மாதரி  தபொறப்பில்லாதை  பெசேங்கதள  தவச்சகிட்டு  எனன  பெண்றது.  மபெசோம
சீட்டுக்  கிழிசேச  அனப்பிடு!“  முதைலாளி  சம்மா  இருக்க,  தசேகரட்டரிமய
கட்டதளயிட்டான.

     சேந்தரனக்குச்  சேம்மட்டயால்  அடத்தைது  மபொலிருந்தைது.  “தபொறப்தபெயும்
கடதமதயயும்  பொரத்தைா  முடயுமா..  சவதர  வச்சதைாமன  சித்தரம்...?“  காதலயில்
தபெண்டாட்ட தசோனனது ஞாபெகத்தற்கு வர. பெதல் மபெசோமல் தவளிமயறினான.

     தவளிமய  கட்டடத்தல்  அவன  சேற்றமுன  எழுதன,  “ஏதழையின  பெங்காளமன,
உதழைப்பொளியின உறதுதணமய வருக!“ எனற வாசேகங்கள் அவதனப் பொரத்து சிரித்தைன.
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10. பெரவசேம்

    எனனதைான கார பெங்களா என வசேதயிருந்தைாலும தபெரிய பெடப்ப இருந்தைாலும் 
விமானத்தல் பெயணக்காதை வதர ஏரமபொரட் எனபெது பிரமாண்டமான மிரட்டும் 
வஸதுதைான!

     தசேனதன  பெனனாட்டு  விமான  தைள  வாசேலில்  கசேகசேப்ப!  யாதரமயா  வரமவற்க,
ததைாண்டர-குண்டர  பெதடகள்!  தவளிநாட்டு  மவதல  விடுப்பில்  வரும்  நபெரகதள
எதரபொரபெபடன வரமவற்க நினறிருந்தைவரகளில் தைரஷணாவும் அடக்கம்.

     அவளுக்கு  அங்மக  எல்லாமம  விமநாதைமாய்த்  ததைரிந்தைது.  இத்னியூண்டாகத்  ததைரியும்
விமானத்தல் எப்பெட இத்தைதன மபெர பெயணக்க முடகிறது?

     தவளிமய  காரகளின  அணவகுப்ப  ஹாரன!  மபொட்டாரகள்!  டராலி  உரசேல்!
பெயணகதள  ‘சனாமி‘க்  தகாண்டு  மபொகும்  மபொட்டயில்  டாக்ஸிகள்!  கண்ணாடக்
கதைதவத் தறக்கும்மபொது கசிந்துவரும் அறிவிப்பக்கள் வியரப்வு!

     தைரஷணாவுக்கு  இவற்தறதயல்லாம்  பொரத்துப்  பொரத்து  கண்கள்  பூத்துக்
தகாண்டருந்தைன. மமகஷ் அவளுக்கு நிச்சேயிக்கப் பெட்ட வரன.

     அவர இப்மபொ எப்பெடயிருப்பொர? தைாட வச்சிருப்பொரா? தசேனற வருடம் தபெண்  பொரக்க
வந்தை மபொது தருடா  –  தருட என மலசோய்ப் பொரத்துக் தகாண்டது இனனமும தநஞ்சில்
இருக்கிறது.  அப்பறம் குதவத்தலிருந்து மபொன எவ்வளமவா மபெசியாயிற்ற.  ஆனாலும்
கூடசேலிக்கவில்தல. இனனம்.... இனனம் தகாஞ்சேம் எனகிற ஏக்கம். தசேல்மபொன வாங்கி
அனப்பி. “இது எப்பெவும் உன தகல இருக்கணும். ராத்தரி –  பெகல்-பெத்ரூம்-காமலஜனன
கண்ட கண்ட மநரத்துல கூப்பிடுமவன. கூப்பிட்டான.

     அவளுக்கு சகமாயிருந்தைது.  கல்யாண மதைத குறித்தை பினப மகா அவஸததை.  தூக்கமும
சோப்பொடு  கசேந்தைது.  முகத்தல்  பெருக்கள்  தகாப்பெளித்தைன.  எதலும  நாட்டமில்தல.
அணுக்கள் சிதற! தைனிதமயில் கனவுதைான உணவு.

     விமானங்கள், காததைப் பெதைம் பொரத்து ஜிவ்தவன ஏறின. இறங்கின அருகில் தபெற்மறார
இருநதைாலும் கூட மவண்டா தவறப்தபெக் காட்டுவதுமபொல வாட்ச்தசேப் பொரத்தைாள்.

     எங்மக எனனவன! மனனவன! அப்பொ தபொறதமயிழைந்து தகாஞ்சேம் தைள்ளி நினறிருந்தை
இதளஞதன  பிடத்து  “மவணு  தைம்பி!  மாப்பிள்தள  வரறது  ஏர  இந்தயானனதைாமன
தசோனனாய்? வந்துருச்ச மபொலிருக்மக. அறிவிப்ப காட்டுது!“ எனற அவசேரப்பெட்டார.

     “இல்தல  சோர.  அது  சிங்கப்பூர!  கதவத்  விமானம்.  அதர  மண  மநரம்  மலட்டாம்!
விசோரிச்சட்மடன!“

     “பொவிங்க. இங்மக உட்கார நாற்காலி தைாராளமாப் மபொடக்கூடாது?“

     “நிக்க கஷ்டமாயிருந்தைா – எல்மலாரும் காரல மபொய் உட்காருங்க சோர! மமகஷ் வந்தைதும்
நான அதழைசேசட்டு வரமறன!“
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     “பெரவாயில்தல இவ்மளா மநரம் நினனாச்ச. குடக்க தகாஞ்சேம் தைண்ண கிதடகுமா?“

     மவணு  ஓடப்மபொய்  தைண்ணீருடன  சேமுசோ,  கட்தலட்,  கூல்டரிங்க்ஸ  எல்லாம்
தகாண்டுவந்து நட்டனான. தைரஷணா உனக்கு ஐஸக்ரீம் மவணுமா? 

     “எதுக்குப்பொ உனக்கு சிரமம்?“ எனற வாங்கிக் தகாண்டாரகள்.

     “சிரமமா எனக்கா?“ எனற சிரித்தைான.

     “உங்கதளச்  சேரிய  கவனிக்கமலனனா  அப்பறம்  மமகஷ்  அந்நியனாகி  எனதனக்
தகானன மபொட்டருவான.“

     அப்பொவுக்கு  அவன  மபெரில்  பெரிவும்  பொசேமும  மதைானறிற்ற  நண்பென  எனறால்
இப்பெடத்தைானிருக்கணும். மாப்பிள்தளக்குச் சேரியானவன வாய்த்தருக்கிறான.

     தைரஷணாவின  மனது  அவனக்கு  நனறி  தசோல்லிற்ற.  இவன  மட்டும
நிரப்பெந்தக்கவில்தலதயனறால், நான இங்மக வந்தருக்க முடயுமா? நிச்சேயித்தைப் தவண்,
தவளிமய  வரக்கூடாது,  ஊர  தைப்பொய்  மபெசம்‘  எனற  தபெற்மறார  மறக்க  இவன
விடவில்தல.

     வாஸதைவத்தல் தபெற்மறார கூட ஏரமபொரட்டுக்கு வருவதைாயில்தல மவணுதைான மபொன
பெண்ண “நங்க அவசியம் வரணும்“ எனறான.

     “கல்யாணத்துக்கு முந்த நாங்க வந்தைா நல்லாருக்குமா?“

     “அட எனன இது மகள்வி?  மமகஷ் வீட்டுலு அவமனாட அக்கா வந்தைா தைான உண்டு
அம்மாவுக்கு  உடம்ப  முடயமல.  அப்பொ  இல்தல.  நங்க  வந்தைா  உறவு  பெலப்பெடும்.  ஏன
இப்பெட வித்தயாசேமாய் மயாசிக்கீறிங்க? அவர உங்கமளாட மாப்பிள்தள அவனக்கு நங்க
மாமனார  மட்டுமில்தல  அப்பொ  ஸதைானமும்  தைான.  ஏர  மபொரட்லருந்து  மாப்பிள்தள
அவங்க ஊருக்குப் மபொவாரா. இல்தல எங்க வீட்டுக்கு? மபொற வழிதைாமன உங்க வீட்டுல
ஒரு  வாய்  காபி  சோப்பிட்டு  அப்பறம்  அவங்க  ஊருக்குப்  மபொமறாம்  நங்க  உங்க  காரல
வந்துடுங்க. எல்மலாருக்கும் பெத்துமா?“

     “பெத்தைமலனனா நான டாக்ஸி எடுத்துக்கமறன“ எனற அவரகதள வரவதழைத்தைற்காக
தைரஷணாவிற்கும்  அவன  மபெரில்  கரிசேனம்  மனதுக்குள்  ஆதசேயிருந்தைாலும்  நானாக
ஏரமபொரட் வமரன எனற மகட்க முடயுமா? தபெண்ணாயிற்மற! எல்லாவற்தறயும் அடக்கி
அடக்கி ஆளணும்.“

     “சீக்கிரம் வாடா மாப்பிள்மள.“

     “தைரஷணா  உனக்காக  ஏசி  வாங்கி  வமரன.  ட.வி.ட  தைாலி,  நதககள்,  டரஸகள்னன
அடுக்கினாமய எனக்கு அததைல்லாம் மவணாம். ந மட்டும் மபொதும சீக்கிரம் வா.“

     மவணு  காண்டீன  பெக்கமிருந்து  “வண்ட  வந்தருச்ச  மலண்டாயிருச்ச“  எனற
கூவிக்தகாண்டு  ஓடவந்தைான.  எல்மலாரும்  உஷாரானாரகள்.  தைளரவு  நங்கினாரகள்
சறசறப்ப.  வழிமமல்  விரி  தைரஷாவுணாக்குக்  கிளரச்சியாயிற்ற.  மறபெடயும்  கசேகசேப்ப,
தவயில்  அப்மபொது  மட்டும்  உதறக்கவில்தல.  எங்மக  அவன?  தைதலதயச்  சேரி
பெண்ணக்தகாண்டாள்.
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     வண்ட தைள்ளிக்தகாண்ட கண்களால் மதைடக்தகாண்டு தவளிமய அமதைா மமகஷ்.

     ‘மமகஷ் ‘கமான கமான‘ எனற அவளுக்குக் கத்தை மவண்டும் மபொலிருந்தைது.

     மமகஷ் தைரஷணாதவப் பொரத்துப் பனனதகக்க உடன பெதலிட்டாள்.  அவனம் அததை
வாங்கி தநஞ்சில் தசேருகிக் தகாண்டான.

     அவள்  மமல்  கவரச்சி!  உந்துதைல்!  அந்தைப்  தபொழுதன  சகத்தற்காகவும்
பெரவசேத்தற்காகவும் அவளது மனது மீண்டும் மவணுவிற்கு நனறி தசோல்லிற்ற.

    மவணு  ஓடப்மபொய்  மமகஷிற்கு  தக  தகாடுத்து  லக்மகஜ  டராலிதய  வாங்கிக்
தகாண்டான.

     “மாப்பிள்தள பெயணதமல்லாம் சகமா?“

     “ஓ“ எனற தைரஷணாவுக்கு பெதலளித்தைான. அம்பவிட்டான.

     மனமதை அம்ப. அவள் சிலிரத்தைாள்.

     “விமானம் மலட் மபொல“ ஏதைாவது மபொசேணும் எனற மபெசினார.

     “ஆமாம் இது சேகஜம்“ எனற அவதள தசேடல் தவட்டனான.

     “மபெசிட்டருங்க.  நான  மபொய்  வண்ட  எடுதைதுவமரன“  எனற  மவணு  ஓட
வண்டணதயக் தகாண்டு வந்து லக்மகதஜ ஏற்றினான.

     “மவணு தைம்பி நங்களும் எங்க வ்ண்டயிலமய வரலாமம“

     “மவணாம் சோர. நங்க ஃப்ரீயா உட்காரந்து வாங்க கல்யாண மநரம் மாப்பிள்தளகிட்மட
நிதறயப் மபெசே மவண்டயிருக்கும். லக்மகஜ கூட யாராவது வணுமில்மல.“

     எல்லா  சேந்தைரப்பெத்தலும்  மமகஷின  அருகில்  தைான  இருக்கும்பெட  மவணு
தசேயல்பெடுவதல்  தைரஷணாவுக்கு  மகிழ்ச்சியாயிற்ற.  கதைகதைப்படன  வண்ட  கிளம்பிற்ற
தைரஷணா – மமகஷ் இருவருக்குள்ளும் பெரவசேம்.

     பெயண  அலுப்ப  இருந்தைாலும  தூக்கம்  கண்கதள  துதளத்தைாலும்  கூட  பினசீட்டல்
இருந்தை  தைரஷணா  மமகஷிற்குத்  ததைம்ப  தைந்தைாள்.  அவளது  மலரந்தை  முகம்!  மல்லிதக
வாசேகம்! கிளுகிளுப்ப! கண்ணாட வழி அவதள தசேட்! எனனவள்.

     “அப்பறம் ஏன அதலச்சேல்? இருந்தைாலும் இந்த் தருடடு தசேட்டல் உள்ள சகமம தைனி.“

     மாப்பிள்தள எவ்மளா நாள் லீவு?  எனற ஆரம்பித்து கல்யாண மண்டபெம் பெத்தரிதக
ஏற்பொடுகள்  பெற்றி  அப்பொ  விளக்கினார.  “எங்க  தைரப்பல  எல்மலாருக்கும்  அதழைப்ப
தகாடுத்துட்மடாம்  மாப்பிள்தள  இனி  உங்க  நண்பெரகள்தைான  பொக்கி.  ஆங்!
நண்பெரகள்னனதும்  தைான  ஞாபெகம்  வருது  இந்தை  மவணு  எங்களுக்கு  தராம்பெ
ஒத்தைாதசேயாயிருந்தைார.“

     “எந்தை மவணும்?“ எனற ஒப்பக்குக் மகட்டு தைரஷணாதவத் தைரிசித்தைான.

     “அதைான உங்க நண்பெர  அவர இல்மலனனா ஏரமபொரட்ல தவறத்துப் மபொயிருக்கும்.
எனதனனமவா  வாங்கிக்  தகாடுத்து  நல்லா  பொரத்துககிட்டார.  இமபொ  கூடப்பொருங்க...
எனன ஒரு தபொறப்ப, தைனனந்தைனியாமவ லக்மகதஜ ஏத்தக்கிட்டு பினனாட வரார.
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     வீடு வந்தருந்தைது.  தைரஷணாதவத் தனறதகாண்மட மமகஷ் இறங்கினான.  தைரஷணா!
மாப்பிள்மள நங்க எல்மலாரும் உள்மள மபொய் முகம் கழுவிட்டு டபென பெண்ணுங்க. நான
லக்மகதஜ  இறக்கிட்டு  வரமறன.  அவரகதள  அனப்பிவிட்டு  அப்பொ  லக்மகஜ  வரும்
வண்டக்காக வாசேலில் காத்தருந்தைார. அது வரவில்தல வராது. எப்பெட வரும?

     ஜகஜஜால கில்லாடயான மவணு இவரகளின தருமணம் குடுமபெ விமசேஷம் அறிந்து
தட்டம்  மபொட்டு  நண்பெனாக  நுதழைந்து  தைரஷணாவின  வீட்டலும்  அவளும்
ஏரமபொரட்டுக்கு  வந்தைால்தைான  மமகஷின  கவனம்  தரும்பம்,  மயங்கும்  எனற
வரவதழைத்து  நாடகமாட  லக்மகதஜ  தைன  கஸடடயில்  ஏற்றி  அழைகாய்  ஏமாற்றி
காணாமல்மபொன அந்தை நண்பென எனன மதடயனா தருமபி வர?
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11. அனபிருந்தைால்

  வீட்டற்குள் நுதழையும் மபொமதை கல்பெனா உரதரனறிருந்தைாள். என மபெதக வாங்கிக் 
தகாள்ளவில்தல. மல்லிதகப்பூ இருக்கிறதைா, ஸவீட் இருக்கிறதைா எனற பொரக்கவில்தல.

     சேட்தடதய  பொத  கழைட்டனதுமம  பிடுங்கிக்  தகாண்டு  மபொய்  ஹாங்கரில்
மாட்டவில்தல. முகம் கழுவி வந்தைதும் டவல் எடுதைது நட்டவில்தல. மபெதன மபொட்டுக
தகாண்டு அமரந்தைதும் கண் முன காபி மணக்கவில்தல.

     இந்தை  வரமவற்தபெல்லாம்  கல்யாணமான  மூனறாம்  மாதைமம  ஓடப்மபொயிற்ற.
அலுவலகத்தலிருந்து  வரும்  கணவதன  உபெசேரிக்க  மவண்டாம்  –  முகத்தல்  அட்லீஸட்
பனனதகயாவது காட்டக் கூடாதைா...?

     மாட்டாள்.  அத்தைதன  பிடவாதைம்!  தவராக்கயம்!  சேந்மதைாஷம்  வந்துவிட்டால்
ஒட்டக்தகாள்வாள்  சினன  குழைந்ததைமாதைரி  முதுகில்  (தமத்ததைன)  கட்டக்தகாண்டு
உப்பமூட்தட!

     இனற எனன மநரந்தைமதைா ததைரியவில்தல. தைானாக தவளிமய வரட்டும எனற நானம்
கண்டு தகாள்ளவில்தல. வார இதைதழை எடுத்துக் தகாண்டு ஈஸிமசேரில் சேரிந்மதைன.

     கண்கள் பெத்தரிதகயிலிருந்தைாலும் கவனம் அவள் பெக்கமமயிருந்தைது.  எனன ஏமதைனற
மகட்மபென. மகட்கமவண்டும் எனற அவள் எதரபொரத்தருக்க மவண்டும்.

     தபெண்களுக்கு  இப்பெட  ஒரு  வீம்ப!  எப்பெடயிருந்தைாலும்  தகாட்டயும்  குமுறியும்
தீரக்கதைான  மபொகிறாரகள்.  அததை  தைானகமவ  தகாட்டவிட்டால்  எனன  குதறந்துப்
மபொகுமாம்?

     ஆழைம் பொரப்பொரகள்.  அகலம் பொரப்பொரகள்.  நட்ட முழைக்கி,  தபெருமுச்ச விடுவாரகள்.
முகம்  கருப்பொரகள்,  பொத்தரம்  உருட்டுவாரகள்.  அவற்றிற்தகல்லாம்  மிசியவில்தல
தயனறால் பெடுக்தகயில் விழுந்து பசபசதவன அழுதக!

     உடமன பொவப்பெட்ட பருஷனகாரன ஒடப்மபொய் அதணத்துக் தகரண்டு கண்ணீதரத்
துதடத்து ‘எனன விஷயம்‘ எனற மகட்க மவண்டும்.

     ‘எனதனத் ததைாடாதீங்க!‘

     ‘எங்கிட்ட மபெசோதீங்க!‘

     இததைல்லாம் சேகஜம் இப்பெடச் தசோனனால் ‘எனதன ததைாட்டுக் தகாண்மடயிரு‘ என
அரத்தைம்.  எனனடன மபெசிக்தகாண்மடயிரு!  இது ஒரு பொசோங்க.  இந்தை பொசோங்க எனக்கு
பிடப்பெதல்தல.  பொரத்துப்  பொரத்துபெ  பளித்துப்  மபொயிற்ற.  மவண்டாதைதற்தகல்லாம்
மகாபெம்! ஊடல்! சேந்மதைகம்! பதகச்சேல்! அப்பறம் தைரக்கம், விவாதைம்.

     கதடசியில்  ‘எனமபெரில்  உங்களுக்கு  அனமபெயில்தல,  அக்கதரமயயில்தல‘  எனப்
பலம்பெல்.
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     வர வர வீட்டற்குள் நுதழையமவ பெயம்,  பிடப்பெதல்தல.  பெற்றிக் தகாண்டு வருகிறது.
தபொறத்துப்  பொரத்து  காபி  கிதடக்காமல்  மபொகமவ  சேட்தடதய  மாட்டட்க  தகாண்டு
கிளம்பினவதன குறக்மக வந்து மறித்து, “நில்லுங்கள்!“ எனற கத்தனாள்.

     “வழிதய விடுட!“

     “எனக்கு பெதல் தசோல்லிவிட்டுபெ மபொங்கள்!“

     “ந இனனம் மகள்விமய மகட்கவில்தல“ எனற சிரிக்க முயனமறன.

     “இந்தை  மழுப்பெதலல்லாம்  மவண்டாம்.  எனக்கு  உண்தம  ததைரிந்தைாக  மவண்டும்.
மசேலத்தற்கு நங்கள் அடக்கட மபொவமதைன? யாதரமயா பொரக்கதைாமன?“

     “ஆமாம்“

     “யாதர... யாதரனமனன.“

     “எங்கள் பிராஞ்ச் ஆதஸை.“

     “பிராஞ்ச் ஆபிஸில் யாதரனன தைான மகட்மடன.“

     “யாதரனன மகட்டால். வந்து எல்மலாதரயும் தைான.“

     “எல்மலாதரயும்  எனறால்  அதைாவது  பிராஞ்ச்  மாமனஜர,  அக்கவுண்டனட்,  காஷியர,
ஸமடமன...“

     “அதைாவது ஸமடமன பொரத.“

     “ஐ!  உனக்தகப்பெட  அவ  மபெதரத்  ததைரியும்?“  எனற  கனனத்ததை  கிள்ளப்  மபொக
தைட்டவிட்டாள்.  தைட்டவிட்டததை  சோக்காய்  தவத்து  தகதய  அவளது  மா.....  சேரி  அதுவா
இப்மபொது முக்கியம்? உனக்தகப்பெட அவதளத் ததைரியும்?“

     “அதுதைான ஊர முழுக்க மபெசமதை!“

     “எனனனன?“

     “உங்களுக்கும் அவளுக்குமிதடமய லவ்வாம்“

     “லல்வா.“ எனற சிரித்மதைன.

     “லவ்லி மஜாக்.“

     “மஜாக்கில்தல  நிஜம்“  எனற  முகம்  சிவந்தைாள்  கண்களில்  கடுகடுப்ப.  இமதை
தபெண்டாட்ட சேந்மதைாஷமாய் மபெசம் மபொது எத்தைதன தஜாலிக்கிறாள்?  அந்தை சேமயத்தல்
மதைவததை! மகாலட்சேமி!

   ஆனால் இப்மபொமதை  பிடாரி!  அம்மாடமயாவ்!  எப்பெடயாவது  இங்கிருந்து  தைப்பித்தைாக
மவண்டும்.

     “அவளுக்கும் உங்களுக்கும் எனன ததைாடரப?“

     “மவற எனன – நான ஆபீஸைர. அவள் ஸமடமனா அவ்மளாதைான!“
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     “அவ்மளாதைானா?  அதுக்குமமல்  எதுவுமமயில்தலயா...?“  எனற  வாசேலிமலமய  அழை
ஆரம்பித்து விட்டாள்.

     அவளுதடய  குணம்  எனக்குத்  ததைரியும்.  இத்தைதன  வயசோகிவிட்டாலும்  மதனவி
எனகிற  அந்தைஸதற்கு  வந்துவிட்டாலும்  கூட  கல்பெனா  இனனமும்  ஒரு  குழைந்ததை!
தவகுளி!  யாராவது  எததையாவது  தசோனனால்  உடமன  அததை  உண்தமதயன
நம்பிவிடுவாள்.  இப்மபொதும்  யாமரா  எனனத்ததைமய  விததைத்தருக்கிறரகள்.  அததை
ததைளிவுபெடுத்தவிட்டால் பயல் ஒய்ந்து விடும்!

     கதைதவ மூடவிட்டு ‘‘சீ ஏன இப்பெடதயல்லாம் சேந்மதைகப்பெடுகிறாய்...?“

     “எனக்குத்  ததைரியும்.  நான  அதகம்  பெடக்காதைவள்.  சமாரான  அழுகுதைான.  கிராமத்து
கட்தட!“

     “கிராமத்து தபொண்ணாய் மவணும்னதைாமன கட்டக்கிட்மடன!“

     “அனதனக்கு  ஏமதைா  ஒரு  மவகத்துல  சேரி.  இப்மபொ  நான  அலுத்துப்  மபொயிட்மடன.
மவண்டாதைவளாயிட்மடன!“

     “சீச்சீ  அசேமட!  ஏன  இப்பெடதயல்லாம்  மபெசகிறாய்?  தபெண்டாட்டயாவது
அலுப்பெதைாவது. மவண்டாம்ன மதைாணுவதைாவது.? உனக்கு நான துமராகம் தசேய்மவனா...“
எனற அவளது கழுத்ததை தநஞ்மசோடு கட்டக்தகாண்டு இடுப்பில் ஒரு கிள்ளு கிள்ளவும்
அந்தை சேந்மதைகம் அப்மபொததைக்கு ஓடப்மபொயிற்ற.

     மறநாள்  தூங்கும்மபொகும்  மபொது  கல்பெனா  முகத்மதைாடு  முகம்  உரசி  “ஏங்க  எனக்கு
நங்க துமராகம் தசேய்யமாட்டீங்கதைாமன...?“ எனற ஆரம்பித்தைாள்.

     “உனக்கு ஏன அடக்கட சேந்மதைகம் வருது?“

     “எனக்கு எல்லாம் ததைரியும்.“

     “எனனத் ததைரியும்?“

     “உங்க ஜாதைகத்ததைப் பொரத்மதைன. அதல் இருககு.“

     “எனன இருக்கு?“

     “உங்களுக்கு தரண்டு தபெண்டாட்டனன மஜாஸயம்... !“

     “எனன மஜாஸயம் கிளியா, மதைவாங்கா இல்தல குரங்கு, பலி, எலினன!“

     “அததைல்லாமில்தல  எங்க  குருக்கமள  தசோனனார.  உங்களுக்கு  தரண்டு  தைாரமாம்.
அதைனால் பருஷதன ஜாக்கிரததையாய் பொரத்துக்மகாம்மானன.“

     “அவர கிடக்கார. எனதன ந பெரிபூரணமாய் நம்பெலாம்.“

   “நம்பெமரன.  ஆனாலும்  எங்க குருக்கள்  தபொய் தசோல்ல மாட்டார.  அவர  தசோனனால்
அப்பெடமய பெலிக்கும்!“

     “அதுக்காக...?  எனதன  இப்மபொ  எனனப்  பெண்ணச்  தசோல்கிறாய்?  அவர  வாக்தக
தபொய்யாக்கணுமா இல்தல உண்தமயாக்கணுமா எனகிறாயா....ம்?“
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     “ஷ்...ஷி தமல்ல மபெசங்க! ஏன இப்பெட கத்தைறிங்க...?“

     கத்தைாமல்  அப்பறம்  எனன  பெண்றதைாம்....“  எனற  மமலும்  கத்தை  ஆரம்பிக்க  கப்தபென
வாதய தபொத்தப் (தைன வாயால்) அடக்கினாள்.

     ஒரு வாரத்தற்கு பிறகு-

     தரும்பெ சீமதைாஷ்ணம் மாறிற்றத் தரும்பெவும் பயல்!

     தசேல்ஃப்தபெ  சந்தைம்  பெண்ணுகிமறன  எனற  கிளம்பிளவளின  கண்ணல்  ‘அந்தை‘
தபெண்ணன பெடம் பெட்டருக்க மவண்டும்.

     வீட்டற்குள்  நுதழைந்தை  மாத்தரத்தமலமய  கதைதவப்  பெட்தடனற  சோத்தவிட்டு
“அனதனக்தகனனமவா  தபெரிசோய்  கத்தனீரகமள...?  இது  யாரு....?“  எனற  பெடத்ததை
காட்டனாள்.

     நான  பெதல்  தசோல்லவில்தல.  வாய்  தறக்காமல்  டரஸ  மாற்றிமனன.  பெதல்
கிதடக்காமல் மபொகமவ கல்பெனாவின பெதைற்றம் அதகமாகியிருக்க மவண்டும்.

     “நான  மகட்கிமறனில்தல  இதுயாரு...?  இவளுக்கும்  உங்களுக்கும்  எனன  உறவு?
எல்லாம் நான பெயந்தைபெடமய நடந்து மபொச்ச! அந்தை குருக்கள் தசோனனது மபொலமவ“

     ஆமாம் கல்பெனா எனதன மனனிச்சிரு. உங்கள் குருக்கள் தசோனனது நிஜம்தைான!“

   “அப்மபொ இவ தரண்டாந்தைாரமா...“ எனற வானம் தபொழிய ஆரம்பித்தைது.

     “இல்தல.“

     “அப்பறம்?“

     “தரண்டாந்தைாரம் - நதைான!“

     அந்தை  வாரததைகதள  மகட்டதும் அவள்  ஆடப்மபொனாள்.  எனனச்  தசோல்றீங்க...  நங்க
தசோல்றது  நிஜமா...?“  எனற  என  மதைாதளப்  பிடத்து  உலுக்கினாள்.  ஐமயா.... !  நான
மமாசேம் மபொயிட்மடமன... ! யாரிவள்? எப்மபொ இவதள கட்டனீரகள்?“

     “பொம்மபெயில் மவதல பொரத்தை மபொது!“

     “இவதைான மசேலம் பொரதயா...“

     “இல்தல  நான  தசோல்வததை  பெதைற்றப்பெடாமல்  மகள்.  பொம்மபெயில்  இருந்தைமபொது
நானம் இவளும் உயிருக்குயிராய் மநசித்மதைாம்.  மகாவிலில் தவத்துத் தருட்டுத்தைனமாய்
தருமணமும்  தசேய்து  தகாண்மடாம்.  ஆனால்  அவளுதடய  தபெற்மறாரகள்  அததை
ஏற்கவில்தல.“

     “இவ இப்மபொ எங்மகயிருக்கிறாள்?“

     நான  மசோகத்துடன  முகட்டுவதளதயக்  காட்மனன.  “தபெற்மறாரின  எதரப்தபெ
சேமாளிக்க முடயாமல் அவள்... அவள்... தைற்தகாதல!“

     தசோல்லிவிட்டு அதறக்குள் மபொய் ஜனனதல தவறித்மதைன.

     “இததை ஏன எங்கிட்ட முனமபெ தசோல்லதல..?“
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     “உனனிடதமனறில்தல எங்கள்  வீட்டலும் கூட யாரிடமும் தசோல்லவில்தல.  இனி
தசோல்லி  ஆகப்  மபொகிறததைனன?  நான  அவதள  மறக்க  விரும்பகிமறன.
அடுத்தைவரகளுக்குத்  ததைரிந்தைால்  அவ்வப்மபொது  அவதள  சட்டக்காட்ட  காட்ட
ஞாபெகபெடுதைதுவர.  என  மனதலிருந்து  அவதள  முழுக்கத்  தூக்கி  எறிய  மவண்டமய
மதறந்தைது தவத்மதைன.  எனக்கு ந மவண்டும் என தநஞ்ச முழுக்க நமய நிதறந்தருக்க
மவண்டும் அதைனால்தைான எனதன நம்ப!“

     அதரமண  மநரத்தற்குப்  பிறகு  கல்பெனா  பதுமலராய்  அதறக்குள்  நுதழைந்தைாள்.
அவளது தகயில் பெலகாரம்! முகத்தல் பெற்கள். முடயில் மல்லிதக!

     “மபொனததைல்லாம் மபொகட்டுங்க. நான உங்கதள நம்பெமறன. முழுதைாய் நம்பெமறன!“

     “இனி மசேலம் ஸமடமனாதவ சேந்மதைகிக்க மாட்டாமய...“

     “ம்கூம்“ எனற இறக்கிக் தகாண்டு மூச்ச முட்ட தவத்தைாள்.

     “எப்பெடமயா எங்கள் குருக்கள் தசோனன மஜாஸயம் பெலித்துவிட்டது பொரத்தீரகளா. !
அவர தசோனனது உண்தம எனற இப்மபொதைாவது ஒத்துக் தகாள்கிறீரகளா?“

     “ஆமாம்,  ஆமாம்!  அவர தசோனனது நூத்துக்கு நூற உண்தம!“  எனற வாரத்ததைகதள
உதரத்தைாலும் உள்ளுக்குள் சிரித்துக் தகாண்மடன.

     தபெண்டாட்டயின சேந்மதைக ததைால்தலயிலிருந்து விடுபெட மவண்ட தசேய்தை ஐடயா இது
எனபெதும்,  அந்தை பெடத்தலிருப்பெது தபெயர ததைரியாதை ஏமதைா ஒரு மராத்த துதண நடதக
எனபெது கல்பெனாவிற்கு ததைரியவாய் மபொகிறது!
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12. மவமள......

நாள் முழுக்க உதழைத்து கதளத்தருந்தைாலும் கூட மாதலத்ததைனறல் உடலுக்குப் 
பத்துணரச்சி தைந்தருந்தைது. அந்தவானச் சிவப்ப, கருப்பொக மாறிக் தகாண்டருக்க “மதைவகி! 
மசோத்துபெ பொதனதய எடுத்துகிட்டு கிளம்ப. நான டவுனல கீதரதய மபொட்டுடடு 
வந்துடமரன!“ மாணக்கம் மவட்டதய வரிந்து கட்டக்தகாண்டு சோக்கு மூட்தடதய 
தசேக்கிளில் ஏற்றினான.

     தைதலயில் மூங்கில் கூதடயும் மதைாளில் சோப்பொட்டு வாளியு மாய் அவள் பறப்பெட்ட
மகள்கள் ஆளுக்தகாரு பெக்கம் அவளுடன நடக்க ஆரம்பித்தைனர.

     “தகக்  குழைந்ததைதயத்  தூக்க  முடயமல.  உங்ககூட  தசேக்கிள்ல  அதழைச்சப்
மபொமயனய்யா!“

     மாணக்கம் வண்டயின விட்டத்தல் துணதய சற்றி குழைந்ததைதய அதைன மமல் அமர
தவத்து  “மதழை  வரமாதைரி  இருக்கு.  சருக்கமா  வீடு  மபொய்  மசேருங்க!“  எனற  தபெடல்
சற்றினான.

     பெசதமயும்,  கீதர  பொத்தகளின  தசேழுதமயும்  மதைவகிக்கு  சேந்மதைாஷம்  தைந்தைது.
இதுமட்டும இல்தலதயனறால்.... எங்கள் பிதளழைப்ப எனனாகும்?

     வானம்  பொரத்தை  காட்டல்  விதளச்சேல்  ஏதுமில்தல.  மவண்டய  மநரத்தற்குப்
தபெய்யாமல்  மவண்டாதை  மநரத்தல்  உள்ள  பெயிரகதளயும்  அழிப்பெதைற்காக  மதழை  வந்து
மபொகிறது.

     எனன  தசேய்யலாம்.  பிள்தள  குட்டகதள  எப்பெடக்  காப்பொற்றவது  எனற  மயாசித்தை
மபொதுதைான – ஆற்மறாரப் பெடுதகயில் அரசோங்க நிலம் பெட்டா மபொட்டு கிதடத்தைது.

     சினன இடம்தைான. பதுரும் முட்காடுமாயிருநதைததை சீரபெண்ண, ஆற்றில் ஊற்ற தவட்ட
ஏற்றம்கட்டத் தைண்ணீர பொய்ச்சி இந்தை கீதரத் மதைாட்டம்!

     மாணக்கம் சோல் தமாண்டு விட – ரப்பெர தபெ உப்பெலாய் தைண்ணீர ஒழுகிக் தகாண்டு –
மமமல வர மதைவகியும் – மகளும் இழுட்தைதுக் தகாண்டு நடப்பெர. தைண்ணீர வாய்க்காலில்
தகாட்டப்பெட்டதும் – மறபறம் ததைாங்கிப் மபொய் கீமழை மபொவததை பிள்தளகள் ரசிப்பெர.

     கீதரத்மதைாட்டத்தல்  தபெரிய  தசேலவில்தல.  தகாஞ்சேம்  உரம்.  கதளபெறிக்கணும்.
இரண்டு நாட்களுக்தகாருமுதற பெறித்து மாரக்தகட்டற்குக் தகாண்டுப்மபொனால் உடனட
காச.

     ஆனால் குடும்பெம் முழுக்க இங்மக குடயிருக்க மவண்டும்  –  இல்லாவிட்டால் ஆடு
மாடுகதள  விட்டு  அழிதைதுவிடுவாரகள்.  நரி  மநாண்டப்  மபொட்டுவிடும்.  அதைனால்
தபொழுது  விடந்தைதும்  மசோற  ஆககி  –  கழைனி  தைண்ணயுடன  அங்மக  வந்தைால்  தபொழுது
சோய்ந்தைதும்தைான வீடு தருமபெ முடயும்.

     சேந்ததையில்  விற்பெவரகளும்  வாங்குபெவரகளுமாய்  சேலசேலப்ப!  கசேகசேப்ப!  தவக்கிள்,
வண்ட, காய்கறிகள், பூ, கீதர என அங்கங்மக ஏலம்! மபெரம்!“
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     மாணக்கம்  வாடக்தகயாளர  எனபெதைால்  வியாபொரியிடம்  மபெரம்  மபெசே  மவண்டய
அவசியமில்லாமல்  சோக்குகட்தட  இறக்கினதும்  எதட!  கல்லாப்  தபெட்டயிலிருந்து
பெணம்!

     நாள் முழுக்க தவயிலும் வியரதவயுமாய் உதழைந்தைதற்கு அந்தைப் பெணம் மகிழ்வுதைந்தைது
தருபெத. மசேரந்தை உதழைப்ப, யாதரயும் ஏய்க்கவில்தல தகடுக்கவில்தல. குடும்பெ ரத்தைம்!

     இதல் கிதடக்கும் ஆனந்தைத்தற்கு அளவில்தல.

     தசேக்கிதள தைள்ளிக் தகாண்டு தவளிமய வந்து,  குழைந்ததைக்குப் பெலூன பெஞ்சமிட்டாய்
வாங்கினான.  வயிற  பெசிக்கமவ  டீக்கதடயில்  பெக்மகாடாவும்  டீயும்.  வீட்டுக்கும்
பெக்மகாடா, சேமுசோ பொரசேல்!

     குழைந்ததைதய  அமரதவத்து  வண்டதய  எடுத்தைமபொது  “ஏ..  மாணக்கம்  இனனிக்கு
எனன மமகா வசூலா!“ எனற மதைாளில் கரம் ஒனற அழுத்தற்ற.

     தரும்பினால் மீதசே சேவரம் தசேய்யப்பெடாதை முள்தைாட லுங்கி பெனியனமாய் நண்பெரகள்!
அவரகளின கண்களிலும் வாயிலும் சிகப்ப!  பீடநாற்றம்.  துதவக்க மவக் கூடாது எனற
சேத்தயம் பெண்ணக் தகாடுத்தை மாதைரி துணகளில் கப்ப!

     கிராமத்துக  கூட்டாளிகள்!  அங்மக  உதழைக்கவும்  பிதழைக்கவும்  தையாராக  இல்லாமல்
டவுனக்கு வந்து கூலியாய் – கூவித் தரிபெவரகள்.

     “ஐ!  அண்டரவியர தபெயில் தபெரிய முதடப்ப! அப்மபொ தசேம வரும்பெடதைான!“  எனற
ஒருவன தைட்ட, மாணக்கம் ஒதுங்கினான.

     “ஏய் இதை ததைாடாதீங்க உரம் வாங்கணும்! பூச்சி மருந்து! வீட்டுக்கு மளிதக!“

     “அததைல்லாம் அப்பறம் பொத்துக்கலாம். வாடா ஒரு தபெக்!“

       “ம்கூம் மவணாம். அது தைப்ப!“

     “எதுடா  தைப்ப?  ந  எனன  தருடுகிறாயா  –  வரண்டுகிறாயா  –  எவன  தசோத்ததையாவது
தகாள்தளயடக்கிறாயா?... இல்தல கற்பெழிப்பொ...?“

     “அதைாமன!  அததைல்லாம்!  இல்லிமய.  இவற்தறதயல்லாம்  தசேய்றவன  நாட்டுலு
நலமாயிருககாங்க.  உனக்மகன  கலக்கம்  மவமன?  தசோந்தைக்  காசில்  குடப்பெது  எனன
தைவறா?“

     “இல்தல விடுங்க. குட குடதயக் தகடுக்கும்!“

     “அது தவறம் சமலாகம்டா.  தகாஞ்சேம் ஊத்தப்பொ –  உடம்ப வலி மபொகும். கதளப்ப
மாறம். மறநாள் இனனம் ததைம்பொமபொட உதழைக்கலாம்“

     “மவணாம். என மதைவகிக்கு இததைல்லாம் பிடக்காது!‘‘

     “மதைவகி  எனன  மதைவததைக்மக  பிடக்கும்.  மதைா  பொர  உனக்கு  உடம்ப  முடயமலனன
மருந்து சோப்பிட்டா உன தபெஞ்சேத மவணானனருமா?“

     “இல்தல. இதும் கூட மருந்துதைாண்டா. அதும் நாட்டு மருந்து தைப்மபெயில்மல!“

     “எங்கிட்ட அவ்மளா பெணமில்தல.“
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     “அதைான  தசோல்மறாமம.  நாட்டுமருநதுனன!  பிதரமவட்டு!  மஷாக்கா  இருக்கும்.
இனனம்  ஜாஸத  மபொததை!  மாணக்கம்  உதழைச்சோ  மட்டும்  மபொதைாதுடா.  அததை
அனபெவிக்கவும் ததைரியணும். சேந்மதைாஷமா வாழைணும். ந எனன மாடா? மறத்துப் மபொக?

     அவரகளின  வற்பறத்தைலில்  மாணக்கத்தன  மனமும்  இறங்கி  வந்தைது.  மனிதைதன
ஆக்குவதும்  அழிப்பெதும்  சற்றப்பறச்  சூழைல்தைான.  ஒருவனின  முனமனற்றத்தலும்
கலாச்சோரத்தலும் நண்பெரகளின குண நலனகதளச் தசோல்கிமறன எனபொரகள்.

     உண்தம.

     பெழைக்கவழைக்கங்களும்,  நற்பெண்பகளும்  நட்தபெப்  தபொறத்து  அதமயும்.
தகட்டவரகளின  சேகவாசேம்  தீய  காரியங்கதளயும்  தசேய்யத்  தூண்டும்.  மனசோட்சிதய
அடமானம் தவக்கும்.

     மாணக்கமும் அடமானம் தவக்கத் தையாரானான.

     அதைற்குள்  குழைந்ததை  வீதலன  அலற  ஆரம்பித்தைது.  “ப்பொ  வீத்துக்குப்  மபொலாம்!
மபொலாம் .... !“

     “மபொலாம்டா கண்ணு!“

     “இப்பெமவ மபொணும். அம்..மா..ம்மா!“

     “மாணக்கம் அவரகளிடம் தகஞ்சி, “குழைந்த் அழுதுடா. பெயப்பெடுது. நான வமரன!“

     “டவுனக்கு  வரும்மபொது  எதுக்குடா  இந்தை  அகிபெட  லக்மகஜ?  வீட்டுலமய  விட்டுர
மவண்டயதுதைாமன!“

     “மதைவகி பொவம்டா. ஏற்கனமவ தரண்டு பிள்தளக மசோத்து மூட்தட! இததையும் எப்பெட
சமப்பொ – நான கிளம்பெமறன!“

     தைட நண்பென மஹண்டல் பொதரப் பிடத்து நிறத்த “இனனிக்கு விடமறாம்  –  மவமன
நாதளக்கு ந தைனியாத் தைான வரணும் ஆமா - தசோல்லிபட்மடாம்!“

     மறநாள்-

     கீதரத்  மதைாட்டத்தற்குத்  தைண்ணீர  இதரத்து,  உரம்மபொட்டு,  கதள  பெறித்தைமபொது
மாணக்கத்தன சிந்ததை அங்கில்தல

     “உதழைச்சோ பெத்தைாதுடா. அனபெவிக்கவும் ததைரியணும்!“

     ‘‘கதளப்பக்கும் உடல் வலிக்கும் இது மருந்துடா“

     அவனக்கு  உடல்  முழுக்க  வலி!  இத்தைதன  நாள்  ததைரியாதை  வலி!  கதளப்ப!  இனற
மட்டும் ஏன! மனதல் விஷம் பெரவிற்ற.

     குடத்துத்தைான பொரப்மபொமம. உடம்ப வலி குதறஞ்சோ சேரி. இல்மலனனா விட்டடறது!
நாட்டுல  பொதக்கு  மமல்  குடக்கிறாங்க.  எல்மலாரும்  தகட்டாப்  மபொனாங்க?
கவரதமனமட ஊத்தக் தகாடுக்குது!

     எப்மபொது தபொழுதுசோயுதமனறிருந்தைது அவனக்கு.
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     ஆற  மணக்கு  எல்லாவற்தறயும்  சோக்கில்  அள்ளிக்கட்ட  “மதைவகி  ந  குழைந்ததைதய
அதழைச்சப்மபொ. நான மாரக்தகட்டுக்கு...“

     “எல்லாத்ததையும் நான எப்பெடய்யா... குழைந்ததை உனகூட தைாமன தனம் வரும்!“

     அதைற்குள் குழைந்ததை தசேக்கிதள பிடத்து தையாராய் நினற “மபொலாம்பொ!“

     “மவணாம் மதழை வரமாதரியிருக்கு!“

     மதைவகி அண்ணாந்து பொரத்து “மமகத்ததைமய காமணாமம.“

     “இல்தல.  தசோனனாக் மகள்.  தனம் நாலு தமல் நானதைான காத்துலயும் மதழையிலும்
அவஸததை பெடமறனனா குழைந்ததை ஏன? அதுக்கு குளிர ஒத்துககாது, அதழைச்சப்மபொ!“

     மாணக்கம் அதைட்டவிட்டு பறப்பெட்டான.  இந்தை மனஷனக்கு இனனிக்கு எனனாச்ச?
மதைவகிக்கு  எதுவும்  விளங்கவில்தல.  தைதலயில்  சோப்பொட்டுக்  கூதட,  இடுப்பில்
தகக்குழைந்ததை என நடக்க ஆரம்பித்தைாள்.

     “எங்களுக்குத் ததைரியும் ந வருமவனன! வா.. மவமன.. வா“

     கூட்டாளிகள் உறிசோகமாய் மாணக்கத்தன மதைாதள அரவதணத்து குடதசே ஒனறிற்கு
அதழைதைதுபெ  மபொயினர.  அங்கு  பிசிறின  முடயும்.  கசேங்கின  சேததையுமாய்  வசீகரித்தை
தபெண்ணடம் அமரதவத்து கண்ணாட டம்ளரகள்!

     “இந்தைாடா பிட! குட! அட!“

     “அட மவமன அட! அப்பறம் பொர ந எங்மகப் மபொமறனன!“

     தையக்கத்துடன டம்ளதர வாங்கி முகரந்தைதுமம மாணக்கத்தற்கு குமட்டற்ற. ஒருவாய்
தவத்தைதும்  கசேப்ப!  துவரப்ப!  மதைவகி  கண்ணல்  ததைரிந்தைாள்.  பிள்தளகள்  அவரகளது
கிழிந்தை துண!

     “மபொலாம்ப்பொ ம்...மா.....ம்மா...“

     குழைந்ததையின மநற்தறய அழுதக. வயிற்தறக் கீறிற்ற.

     இண்டாம் வாய் அவனக்குச் தசேல்லவில்தல தவளிமய தகாப்பெளித்தைான.

     “ஏண்டா.  எனக்கு மவணாம்“ அப்மபொதும் காதுக்குள் மகளின குரல். ‘மபொலாம்ப்பொ..
மபொலாம்‘

     “அதைான ஏனமனன“

     “முடயமல..“

     “ஏன மவமன?“

     “என  மதைவகி  பொவம்டா.  நான  மட்டும்  உதழைக்கமல.  அவளும்  தைான  கஷ்டபெடறா.
அவங்கதள விட்டுட்டு நான இப்பெட சேரியாப் பெடமல.“

     “அப்மபொ அவளுக்கும் வாங்கப்மபொ!“

     “ஆமா. பொரசேல்!“
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     “இல்தல மவணாம் எனதன விட்டருங்க!“

     “அடச்சீ தைப்பதகட்டவமன! ஆம்பெதளயாடா ந? தபொட்தடபெய!“

     “இருந்துட்டுப் மபொமறன!“

     “ஏய்...  அதழைச்ச  வந்துட்டு  நம்பிக்தக துமராகமா.?“  மபொததை  ஏறினவரகள்  அவனது
சேட்தடதயப்  பெற்றினர.  “ஒண்ணாவந்துட்டு  மவமன  எங்கதள  விட்டுட்டுப்
மபொயிருவியா... ந?“

     “ஆமா அப்பெ மபொய்தைானகணும்னா... துட்தடக் தகாடுத்துடடுப் மபொ!“

     “துட்டுதைாமன – இந்தை ஆதளவிடுங்க!“

     மாணக்கத்தற்கு அனற  இரவு தூக்கம் வரவில்தல.  பரண்டுக்  தகாண்மடயிருந்தைான.
மனதல் இனம்பரியாதை கலக்கம்.  உறத்தைல்.  ஒரு வாய் குடத்தைதற்மக வயிற்றில் கலவரம்.
நாலு முதற பதைரப்பெக்கம் மபொய் வந்துவிட்டான.

மதைவகி...  கண் விழித்து “எனனய்யா...  வயிற சேரியில்தலயா...  ஜீரகம் – உப்ப தைரட்டுமா?‘‘
எனற முனகினாள்.

     “மவணாம். ந தூங்கு.“

     மற நாள் மாதல.

     “மதைவகி!  குழைந்ததைதய  நாமன  அதழைச்சப்  மபொமறன“  எனற  மாணக்கம்  தசோல்ல
அவளுக்கு எதுவும் பிடபெடவில்தல “உனக்கு சிரமமில்தலயா...?“

     “இல்தல.“

     “சேந்ததையில்  கீதரயில்  விற்றப்  பெணத்துடன  தவளிமய  வந்தை  மபொது  பெசேங்கள்
ததைனபெடுகிறரகளா  எனப்  பொரத்தைான.  இல்தல.  மனதல்  நிம்மத  –  பெயம்  –  சேங்கடம்.
மளிதகக்  கதடக்குப்  மபொன  மபொது  அங்மக  ததைாதலக்காட்சியில்  ‘குப்பெத்தல்
விஷசோராயம் குடத்து அம்பெது மபெர பெலி!  மநற்ற குடதசேயில் சோராயம் குடத்து...“  எனற
தசேய்த வாசித்து அரசோங்க மருத்துவமதனயில் பிணங்கதள காட்டன மபொது வரிதசேயாய்
அடுக்கப்பெட்டருந்தைவரகளில்  அவனது  நண்பெரகளது  உடல்களும்!  அவனக்குப்
பெகீதரனறிருந்தைது.  அடக்கடவுமள!  மநற்ற  இவரகளுடன  மசேரந்து.  குடத்தருந்தைால்
நானமல்லவா... அப்பறம் என குடுமபெம் குழைந்ததைகளின கத....

     வழைக்கமாய் ‘மபொலாம்ப்பொ...  வீத்துககுப் மபொலாம்ப்பொ...‘  எனற  அழும் குழைந்ததை  –
ஹானட்பொரில்  அமரந்தைபெட  பனனதகக்க  –  அள்ளி  எடுத்து  அவதள  முத்தைமிட்டான.
‘மவமள உனனலதைான நான பிதழைச்மசேன!‘
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13. தசோகுச

  தபொனனம்மா, “அப்மபொ நான கிளம்பெட்டுமாம்மா..?“ எனறார ஈரக்தகதய 
தகாசேவத்தல் துதடத்தைபெட.

     “டபென தரட பெண்ணட்டாயா...?“

     “பெண்ண  அந்தை  ஆட்தபெட்டயில்  (ஹாட்மபெக்)  வச்சிருக்மகன.  பொரத்தரங்கள்
கழுவிட்மடன. வீடு தபெருக்கியாச்ச.“

     “பூச்தசேடகளுக்குத் தைண்ணீர.“ கனகாம்பொள் விடாப்பிட விடத்தைாள்.

     “ஊத்தட்மடம்மா.“

     கனகம்,  கடகாரத்ததை எட்ட பொரத்து “மண ஏழுதைாமன ஆகறது..  ஐயா வந்தைதும் காபி
மபொட்டு தகாடுத்துட்டுப் மபொகக்கூடாதைா?“

     “இருட்ட மபொக்சம்மா. குடதசேல எம்மவன தைனியா இருப்பொன.“

     “தனம்  தனம்  அவதன  தசோல்லிதைான  ஓடப்மபொகிறாய்!  வீட்டுல  எல்மலாரும்
சோப்பிட்டு முடச்சேதும் பெத்து பொத்தரதமல்லாம் குமிஞ்ச மபொறது!“

     “பெரவாயில்தலம்மா. நாதள காதலல வந்து கழுகி வச்சக்கிமறன!“

     “நான  அதுக்காக  தசோல்லமல  தபொனனம்மா.  இங்மக  வசேதயில்தலயா?  இல்தல
இடமில்தலயா?  எதுக்காக  ந  குப்பெத்துல  மபொய்  தைங்கணும்?  மபெசோம  இங்மக
அவுட்ஹவுஸிமலமய  தைங்கிகிட்டால்  அதலச்சேலும்  மிச்சேம்  உனக்கு  பொதுகாப்பெவும்
இருக்குமில்மல...?“

      தபொனனம்மா அதைற்குப் பெதல் தசோல்லாமல் கிளம்பினாள்.

     எட்ட நதட மபொட்டு வியரக்க விறவிறத்து குடதசேக்கு வந்தை மபொது ல்ட் கம்பெத்தன
கீழ்  முத்து  அமரந்தருபெபெது  ததைரிந்தைது.  மடயில்  ஸகூல்  பத்தைகம்  விரிந்துவிடக்க,  வாய்
பிளந்தைபெட அவன தூங்கிக் தகாண்டருந்தைான.

      அவதனச்  சற்றிலும்  தகாசக்கள்  வதளயமிட்டருந்தைன.  ஈசேல்கள்  தலட்தட  தைாக்கி
மதைாற்றப் மபொய் தைதரயில் தமாய்த்தருந்தைன.

     “எமல முத்து.“

     அவன தடுக்கிட்டு விழிதைதைான. வாயிலிருநது ஒழுகின எச்சிதல துதடத்துக் தகாண்டு
மசோரவுடன எழுந்தைான.

     “தூக்கம் வந்தைால் உள்மள மபொகலாமில்மல.“

     “டீச்சேர நிதறய வீட்டு பொடம் தகாடுத்தருக்காங்கம்மா“ எனற தைாயின பினனாமலமய
நடந்தைான.  “எனக்கு  தங்கறதுக்கு  எனன  தகாண்டு  வந்தைாய்..?“  எனறான  ஆவலுடன.
அவன சேரியான தீனிப் பிரியன.
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     “தங்கறதுக்கு தனம் பெதடப்பொங்களா...?  முதைலாளி வீட்டுல இனதனக்கு ஒண்ணும்
தசேய்யமல.“

     “பெட்டானியாவது   வாங்கி வந்தருக்கலாமில்மல...? எனக்கு பெசிக்கிது“

     “இமதைா இப்மபொ கஞ்சி வச்சடமறன“ எனற அடுப்தபெ மூட்டனாள்.

     “பெடச்சட்டுரு. இமதைா ஆச்ச!“

     குடதசேயின  மமல்  பொகம்  கரிபிடத்தருந்தைது.  தவளிமய  மதழைச்  சோரல்  ஒழுகிற்ற
அவனது பத்தைகத்தன மமல் தசோட்டற்ற.

     “நாம எப்மபொம்மா மாளிதகக்குப் மபொமவாம்...?“

     “மாளிதகயா...?“  கனகம்  சிரித்து  சேமாளித்து  “ந  பெடச்ச  மவதலக்குப்  மபொனதும்“
எனறாள்.

     “அதுவதர இருட்டமலமய பெடக்கணுமா...? இந்தை பெல்ப பீஸைாகி எத்தைதன நாளாச்ச... !“

     “கவரதமண்ட்டுல கரண்ட்தைான இலவசேமா தைராங்க. பெல்ப தைரலிமயப்பொ!“

     சோப்பிடும் மபொது முத்து “நமக்கு விமமாசேனமம கிதடயாதைாம்மா...?“

     “குளிருது. ஒழுகுது. தகாச கடச்ச படுங்குது.“

     “சோப்பிட்டு மபெசோம தூங்குடா!“

     அவதன அதைட்ட பெடுக்க தவத்தைாமள தைவிர அவளக்குத் தூக்கம் வரவில்தல. தசேத்துப்
மபொன  பருஷன  மமல்  மகாபெம்  மகாபெமாய்  வந்தைது.  ஒரு  குடகாரனக்கு
வாக்கப்பெட்டருக்கக்  கூடாது.  அப்பெடமய  வாக்கப்பெட்டருந்தைாலும்  பிள்தள  தபெற்றக்
தகாண்டருக்கக்  கூடாது.  அவனக்தகனன  சீக்கிரம்  நிம்மதயாய்ப்  மபொய்
மசேரந்துவிட்டான.

     ‘கஷ்டமமா நஷ்டமமா நாம் மட்டும் எனறால் அனபெவித்துக தகாள்ளலாம். இவனக்கு
வருத்தைம்  ததைரிகிறதைா...?  மாளிதக  மவண்டுமாம்.  மாளிதக!  அப்மபொது  அவளுக்கு
மூதளயில்  ஒரு  பெளிச்.  எஜமானியம்மா  தசோனனாங்கமள  அவுட்ஹவுஸில்  தைங்கிக்
தகாண்டால்  இத்தைதன  தூரம்  வந்துப்  மபொக  மவண்டயதல்தல  அங்மக  தலட்
இருக்கிறது. காத்தைாட  இருக்கிறது. ஒழுகாது தகாசக் கிட்மட வராது.

     மறநாள்.

      வீடு துதடக்கும் மபொது கனகம், “எனன முடவு பெண்ணனாய்..?“ எனறாள்.

     “எதுக்கும்மா....?“

     “அவுட்ஹவுஸிற்குதைான. ஐயாகூட சேஜஸட் பெண்ணனார. எனன தசோல்கிறாய்...“

     “உங்க இஷ்டம்மா.“

     அடுத்தை  வாரத்தமலமய  அவரகள்  அவுட்ஹவுஸிற்கு  மாறினரகள்.  முத்துவிற்கு
சேந்மதைாஷம்  பிடபெடவில்தல.  தலட்தடப்  மபொட்டுப்  மபொட்டு  நிறத்தப்  பொரத்தைான.
ஃமபெதன இம்தசே பெண்ணனான.
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     “அய்.. !  பெளிங்குத்  தைதர!“  எனற  கால்களால்  வழுக்கினான.  “அய்...  ஷவரு!  அய்...
மடபிள்! மசோபொ! அய்.... சவத்துல கண்ணாட!

     தபொனனம்மாவிற்கும்  தபெருமிதைம்  பிடபெடவில்தல.  “எஜமானர  நல்லவர.
அவருக்குதைான எத்தைதன பெரந்தை மனச!  இல்லாவிட்டால் இப்பெட ஒரு பெளிங்கு வீட்தட
நமக்கு ஒசியில் விடுவாரகளா?“

     “ஏய்... முத்து! தலட் தலட்டுனனாமய இனி ஒழுங்காய் பெடக்கணும் எனன...“

     “சேரிம்மா...“  எனறாமன  ஓழிய  அவனால்  பெடக்க  முடயவில்தல.  தசோகுச  வந்தைதும்
கவனம் பிசேகிற்ற. மனது பூக்களின மமல் மபொயிற்ற. உல்லாசேத்தல் பெறந்தைது.

     முதைலாளியின  மகனகள்  மபெட்மிட்டன  விதளயாட,  அவரகள்  பினனால்  ஒடற்ற.
பத்தைகத்ததைப்  மபொட்டுவிட்டு  தவளிமய  வந்தைான.  இந்தைப்  பெக்கமும்  அந்தைப்  பெக்கமும
அடபெடும பெந்ததை ஆவமுடன பொரத்தைான.

     பெந்து மகாபித்துக் தகாண்டு காம்பெவுண்டன கண்ணாடச் சிதைறலில் குத்தக் தகாண்டு
நிற்க,  அவரகள்  குதத்துக்  குதத்துப்  பொரத்தைாரகள்.  பெந்து  எட்டவில்தல.  பிறகு  இவன
பெக்கம்  ஏக்கத்துடன  தரும்பினர.  முத்துவிற்கு  தககள்  பெரபெரத்தைன.  எனனால  எடுக்க
முடயும் நான எடுத்து தைரட்டா...? நான?“

     அவன  மகட்கவில்தல  தமல்ல  நகரந்தைான.  காம்பெவுண்டன  உயரத்ததைக்  கண்களால்
அளந்து  பொரத்தைான.  எட்டாது.  ‘நிச்சேயமாய்  ஏறவும்  முடயாது.  எனன  தசேய்யலாம்...?
எப்பெடயாவது இவரகளுக்கு உதைவ மவண்டும.‘

     ‘நாம்  ஒரு  உதைவி  பெண்ணனால்  பெதலுக்கு  தனபெத்தற்கு  ஏதைாவது  தைருவாரகள்.  காச
தைருவாரகள். கடதல மிட்டாய் வாங்கி தண்ணலாம்.‘ சேட்தடன மூதளயில் ஒரு மயாசேதன
உதத்தைது.

     இரும்ப  மகட்டடம்  ஓடனான.  அதைன  மமல்  ஏறி  அப்பெடமய  காம்பெவுண்டற்க  தைாவி
வித்ததைக்காரன கம்பியின மமல் நடப்பெது மபொல நடந்து பெந்ததை எடுத்து மபொட்ட மபொது
அவரகள் நனறியுடன பொரத்தைனர.

     “தைாங்க்ஸடா.“

     அந்தைக் தபெருமிதைப்பில் தரும்பின மபொது பொதைத்தல் கண்ணடகுத்த ரத்தைம் ஒழுகிற்ற.
நமநமத்தைது.  அததை  மதறக்க  முயனறம்  முடயவில்தல.  காயம்  தவளிமய
ததைரியக்கூடாது! வீரதசேயலுக்கு அது ஒரு இழுக்கு.

     ஆனாலும் கூட அவரகள் பொரத்து விட்டனர.

     “அச்சேச்மசோ ரத்தைம். கண்ணாட குத்தருச்சோ...?“

     “இல்தல...“

     “தபொய் தசோல்லாமதை. வா மருந்து மபொட்டு விடமறாம்“ எனற வீட்டற்குள் அதழைத்துப்
மபொயினர. “அம்மா! இவன கால்ல கண்ணாட தவட்டருச்ச!“
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     முத்து  தையங்கித்  தையங்கி  நிற்க,  கனகம்  அவதன  அருவருப்பொய்  பொரத்து  மருந்து
எடுதைதுக்  தகாடுத்தைான.  ஹாலில்  தடனிங்மடபிளும்  அதைன  மமலிருந்தை  பெழைவதககளும்
பெதைாரத்தைங்களம் அவதன ஈரத்தைன. நாக்கு சரந்தைது.

     கட்டுப்மபொட்டதும்  மூத்தைவனான  அருண்,  “இந்தை  பிரட்  ஜாம்!“  எனற  நட்டனான.
“சோப்பிடு.“

     அந்தைச்  சேமயம்  தபொனனம்மாள்  கிட்டசேனிலிருந்து  முதறக்க  “எனக்கு  மவண்டாம்“
எனறான பெயத்துடன.

“சம்மா வாங்கிக்க“ எனற அவனது தகயில் தணத்து தவளிமய அதழைத்து வந்தைனர. 
“சீக்கிரம் சோப்பிடு விதளயாடலாம்!“

     அனற  மட்டுமில்தல  தனமும்  அவனக்கு  சேந்மதைாஷமாடயருந்தைது  ஜாலியாகவும்.
அவரகளுடன மசேரந்து தகாண்டு தசேக்கிள் விடுவான. கண்ணாமூச்சி.

     உள்மள மபொய் ட.வி. பொரப்பொன. அவரகளின டரஸகளின பொரத்து வியப்பொன. உனக்கு
இத்தைதன  சேட்தடகளா...?  இத்தைதன  தசேருப்பகளா..?  இத்தைதன  விதளயாட்டுபெ
தபொருட்களா.?

   அந்தை  வியப்ப  பிரமிப்பொயிற்ற.  பிரமிப்ப  தபெருமூச்சில்  வந்து  நினறது.  தபெருமூச்ச
பெடப்தபெத் தைதட பெண்ணற்ற.  பத்தைகத்ததை தவத்துக தகாண்டு சவற்தறமய தவறித்துக
தகாண்டருப்பொன. சேதைா மயாசேதன.

     எனக்கும்  மட்டும  ஏன  இந்தை  நிலதம?  நானம்  ஏன  பெணக்காரனாய்  பிறந்தருக்கக்
கூடாது?   அவரகள்  விதைம்  விதைமாய்  சோப்பிடுகிறாரகள்.  ஐஸக்ரீமாய்  சதவக்கிறாரகள்.
காரில்  சினிமாவிற்கப்  மபொகிறாரகள்.  அவரகள்  வீட்டு  நாய்க்கு  கூட  பிஸதகட்!
மகாழிககறி! ஆனால் நமக்கு...? தனம் கஞ்சி. நாம் எனன குற்றம் தசேய்மதைாம்?

     அந்தை  நிதனப்ப  பெடப்தபெ  தகடுத்தைது,  சேஞ்சேலத்ததை  உண்டு  பெண்ணற்ற.  அவற்தற
மபொக்கிக்  தகாள்ள  மவண்ட  அல்லது  ஆதசேதய  அடக்கிக்  தகாள்ள  முடயாமல்
அவரகளிடம் தநருங்கி தநருங்கிப் மபொவான. அவரகளும்-

     அவதனக் கண்டதும்   பெரிதைாபெபெட்டு எச்சில் சோக்தலட் தைருவாரகள்.  மகக்!  பொடதை கப்
ஐஸ!  எல்லாம் தைந்துவிட்டு அவன மமல் குததர ஏறவாரகள்.  அவனக்கு வால் தவத்து
விதளயாடுவாரகள். அவனக்கு மீதசே வதரந்து நதகப்பொரகள்.

     எல்லாவற்தறயும் அவன ஏற்றக்தகாள்வான. தண்பெண்டம் கிதடக்கிறமதை!

     தபொனனம்மாள் அவனது மபொக்தக கவனிக்கமவ தசேய்தைாள். ஆனாலும் கூட கண்டக்க
முடயலில்தல.  அதைற்கு  மநரமில்தல.  முனப  தைள்ளியிருந்தை  மபொதைாவது  மகனடன
பெனிரண்டு மணமநரம் கழிக்க முடந்தைது.

     ஆனால்  இப்மபொமதைா  ராத்தரியில்  கூட  மவதல  ஓழிமவயில்தல  ‘பெக்கத்தல்  தைாமன
இருக்கிறாய்,  இததை  தசேய்துட்டு  மபொ,  அததை  தசேய்துவிட்டு  மபொ‘  எனற  ஒனற  மாற்றி
ஒனறாய் மவண்டாதை மவதலகதளதயல்லாம் தைதலயில் விழும், ஒய்வில்தல, மறக்கவும்
முடவதல்தல.

       எப்பெட முடயும்? அவுட் ஹவுதஸை தகாடுதைதருக்கிறாரகமள!
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     ஒரு  சேமயம்  பெரீட்தசே  மாரக்குகதளப்  பொரத்தைவளுக்கு  அதரச்சி.  முனதபெல்லாம்
தைட்டுதைதைடுமாறி பொஸ மாரக் வாங்கிக் தகாண்டருந்தைது முத்து இப்மபொது எல்லாவற்றிலும்
தபெயில்.

     தபொனனம்மாவிற்கு  மகாபெத்ததை  அடக்க  முடயவில்தல.  அவதன  மபொட்டு
தநாறக்கித்  தைள்ளிவிட்டாள்,  “ஏண்டா?  ஏண்டா  தபெயில்?  ‘தலட்  மவணும்  ஃமபென
மவணும்னாமய! மாளிதக மவண்டும் எனற அழுதைாமய! ஏன அப்பறம் ஏன தபெயில்?“

     அவன பெதல் மபெசேவில்தல. அழுதுதகாண்மட பெடுத்துவிட்டான அதரமண மநரத்தல்
அவளது மகாபெம் அடங்கிற்ற.

     பொவம்!  தைகப்பெனில்லாதை  தபெயதன  இப்பெட  அடக்கலாமா?  சகம்  வந்தைதும்
விதளயாட்டு நிதனப்பில் இருந்தருப்பொன.

     மபொகப் மபொகச் சேரியாகி விடுவான.

     அவன சேயிகவில்தல. “முத்து உனக்கு எனனடா ஆச்ச?“

     “எனனால பெடக்க முடயமலம்மா.“

     “அது தைான ஏன?“

     “நான  மட்டும்  எனன  பொவம்  பெண்ணமனன.  முதைலாளி  மகனகள்  உல்லாசேமா
இருக்காங்க.  வாய்க்கு  ருசீயா  சோப்பிடறாங்க.  மபொரனவிட்டா!  ஹாரலிக்ஸ!  ஆப்பிள்!
மாங்காய்  ஜூஸ!  எனக்கு  மட்டும  ஏம்மா  கஞ்சி!  அவங்கதள  ஸகூலுக்கு  தகாண்டுப்
மபொக மவண் வருது. நான மட்டும ஏம்மா நடக்கணும்? அவங்களுக்கு பதுச பதுசோ டரஸ.
எனக்கு  மட்டும்  ஏம்மா  கிழிஞ்சே  சேட்தட?  நான  எனன  குத்தைம்  பெண்ணமனன?
தசோல்லும்மா தசோல்லு.“

     “குத்தைம்  ந  பெண்ணமலடா.  நான  நானதைான!  உனக்கு  வசேதயாயிருக்கட்டுமமனன
இங்மக வரசேம்மதச்மசேன பொர. அதுதைான குத்தைம்!“

மறநாமள  அவள்  ஒரு  முடவுக்கு  வந்தைாள்.  தைன  மூட்தட  முடச்சக்கதள  கட்ட,
அவுட்ஹவுதஸை பூட்ட “இந்தைாங்கம்மா சோவி“ எனற கனகத்தடம் நட்டனாள். “நாங்கள்
எங்கமளாட குடதசேக்மகப் மபொமறாம்.‘‘

     “ஏன உனக்கு இங்மக எனன குதற தவத்மதைாம்? எதுக்காக ந மபொகணும்?“

     “குதற  உங்ககிட்தடயில்மலம்மா.  எங்கிட்டதைான.  முடவன  தகாம்பத்  மதைனக்கு
ஆதசேப்பெடகூடாது.  யாருககு  எனதனனன  விதச்சிருக்மகா  அதுதைான  நிதலக்கும்.
அதுதைான ஓட்டும.  அவங்கவங்க இருக்க மவண்டய இடத்தல் இருந்தைாதைான நிம்மதயும்
கிதடக்கும். சகமும் நிதலக்கும். நாங்க வமராம்.“ தசோல்லிவிட்டு –

     தபொனனம்மாள் முத்துதவ இழுத்துக தகாண்டு நடக்க ஆரம்பித்தைாள்.
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14. மண

    பொதரியார மாதைா மகாவிலின பினபறமிருந்தை மதைாட்டத்தல் இந்தைப் பெக்கமும் அந்தைப் 
பெக்கமும் நடந்துக் தகாண்டருந்தைார. அவர முகம் வாட்டமாயிருந்தைது.

   அவர சோதைாரணமாய் எந்தை விஷயத்ததையும் தபெரிதைாய் எடுதைதுக் தகாள்கிறதடப் இல்தல.
எப்மபொரப்பெட்ட  பிரச்தன  வந்தைாலும  எளிதைாய்  சேமாளித்து  விடுவார.  வரது  வரட்டும்‘
எனற ஏற்றக் தகாள்வார.

     அப்பெடப்பெட்டவதரமய இப்மபொது கலங்க தவத்துவிட்டது அந்தை சேரச்சின மண.

     அந்தை  ஊர  சினனதுதைான.  ஆனால்  கிறிஸதுவரகள்  அதகம்  எனபெதைால்  சேரச்
பிருமாண்டமாய்  கட்டப்பெட்டருந்து.  அதைன  மகாபரம்  சமார  300  அட  உயரம்  வதர
எழும்பியிருக்கும். மகாபரத்தன உச்சியில் ஒரு ராட்சேஷ மண!

     அந்தை மணதைான ஊதர எழுப்பகிற மகாழி. காதலயில் ஐந்து மணக்கும் ஐந்தைதரக்கும்
மண  அடத்தைது  எனறால்  ஊமர  விழித்துக்  தகாள்ளும்.  டங்-டாங்தகனற  கரணக்
தகாடூரமாய்  ஒலிக்கும்  அதைன  ஒதசேதய  மகட்டாட்ல  ஜனங்களுக்கு  சறசறப்ப  வந்து
ஒட்டக் தகாள்ளும்.

     சேரச்தசே  ஒட்டனாற்மபொல்  ஸகூல்  ஒனற  இருந்தைது.  மண  சேப்த்ததைக்  மகட்டதும்.
பிள்தளகள்  குளிதரயும்  தபொருட்பெடுத்தைாமல்  குளிக்கக்  கிளம்பிவிடும்.   ஊரில்  சேங்கு
இல்லாதை குதறதயயும் அந்துமண தீரத்துக் தகாண்டருந்தைது.

     பெகல் பெனிதரண்டு மணக்கு,  ஒரு மணக்கு,  மாதல ஐந்தற்கு.  இரவு எட்டு மணக்கு
எனற குறிப்பிட்ட மநரங்களில் மணயடக்கப்பெடும்.  யாராவது இறந்து விட்டால் அததை
அறிவிப்பெதற்கும் அஞ்சேலி தசேலுத்துவதற்கும் கூட மண முழைங்கும்.

     ஒவ்தவாரு காரியத்தற்கம் ஒவ்தவாரு விதை மண! மண சேப்தைம் மகட்டால் அது எதைற்காக
அடக்கப்பெடுகிறததைனற ஊர ஜனங்கள் பெளிச்தசேன தசோல்லி விடுவாரகள்.  அத்தைதனக்கு
எல்மலாருக்கும் அத்துபெட.

     இந்தை மணதய அடப்பெது அந்மதைாண.

     மணயடத்தைல்,  மகாவிதலச்  சத்தைம்  தசேய்தைல்,  பூதஜ  சேமயத்தல்  உதைவுதைல்
மபொனறதவகள் அவனதடய மவதலகள்.

     கடந்தை ஒரு வாரமாய் அந்தை மண தசேயலிழைந்து இருக்கிறது.  ரிப்மபெர.  எனற மகாளாற
எனற கண்டு பிடக்க முடயவில்தல.

     அந்மதைாண,  சேங்கிலிமயா  முறக்கிக்  தகாண்டருக்கும்  எனற  தைன  பெலத்ததை
பிரமயாகித்துப் பொரத்தைான. பெலனில்தல. மாறாக அது கானகிரீட்தட பியரத்துக் தகாண்டு
அந்தைரத்தல் நிற்கிறது.

     மண  எப்மபொது  யார  தைதலயில்  விழும்  எனற  தசோல்ல  முடயாதை  நிதல.  ஸகூல்
பிள்தளகள்  அந்தைப்  பெக்கம்  எப்மபொதும்  சேஞ்சேரிப்பொரகள்.  விதளயாடுவாரகள்,
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பூதஜக்காகவும் பொதரியாதரக் காணவும் ஊர ஜனங்களும் வருவாரகள். அப்பெடயிருக்கும்
மபொது மண அந்தைரங்கத்தல் இருப்பெது ஆபெத்தைல்லவா...?

     பொதைரியாரும் அததை சேரிபெண்ண தபெரிதும் முயற்சி எடுதைதுப் பொரத்தைார.  முடயவில்தல.
அத்தைதன  உயரத்தல்  மணதய  எப்பெடக்  கட்டனாரகள்  ததைரியாது.  இப்மபொது  ஏறி
சேரிபெண்ணுவதற்கு ஆள் இல்தல.

     அததைச் சேரிபெண்ண மவண்டும் எனறால் கீமழையிருந்மதை சோரம் கட்ட மவண்டும். முந்நூற
அட உயரத்தற்கு சோரம் கட்டமவண்டும் எனறால் ஆயிரக்கணக்கில் மகட்கிறாரகள்.

     ஆயிரமாயிரமாய் தகாடுப்பெதற்கு சேரச்சில் நித வசேதயில்தல.  கடந்தை இரண்டு மூனற
வருடங்களாய் பெருவமதழை தைவறியாதைால் ஊரிலும் பெஞ்சேம் எவரிடமும் மபொய் மகட்கவும்
முடயாது.

     ஆனாலும்  அததைச்  சேரி  பெண்ணமயமயாக  மவண்டும்.  அதுதைான  அவருதடய
வருத்தைத்தற்குக் காரணம்.

     அந்மதைாண பொதரியாருக்காக அலுவலகத்தல் காத்துக தகாண்டருந்தைான. அவனதடய
சேமகாதைரிக்கு இது பிரசேவ மநரம். ஆஸபெத்தரியில் அட்மின பெண்ணயிருந்தைான. அவளுக்கு
ஆபெமரஷன நடந்து மவண்ட வரும் எனற டாக்டர தசோல்லிவிட்டா.  அதைற்கு குதறந்தைது
ஐநூற ரூபொயாவது மவண்ட வரும்.

     ஐநூறக்கு  எங்மகப்  மபொவது.?  சேம்பெளமம  இருநூற  தைான!  இது  இனனம்  இரண்டு
தைங்தககள்.  சீக்கான  அம்மா!  சோப்பொடு,  துண  மணகள்.  பொதரியார  பண்ணயத்தல்
எப்பெடமயா வண்ட ஓடுகிறது.

     பொதரியார  நல்லவர.  பிறரதுனபெம்  தபொறக்காதைவர.  தகயில்  காசிருந்தைால்  உடமன
உதைவி பெண்ண விடுவார.

     உதைவி பெண்ணுவார எனபெதைற்காக தரும்பெத் தரும்பெ அவரிடம் மபொய் எப்பெட மகட்க
முடயும்...?

     அவன மயாசேதனயுடன நினறிருந்தைான.

     பொதரியார உள்மள நுதழைந்தைார. “அந்மதைாண ந இனனம் மபொகமல...?“

     “இல்தல சோமி“ எனற தைதல தசோறிந்தைான.  தைங்தகயின நிதலதய தமல்ல எடுத்துச்
தசோனனான.

     “கரத்தைர ஆசிரவாதைம் உனக்கு எனதறக்கும் உண்டு.  உன சேமகாதைரிக்கு எந்தை ஆபெத்தும்
வராது. ந மபொய்ட்டு வா.“

      “அதுக்கில்தல சோமி. ஆபெமரஷனக்கு 500 ரூபொய் ஆகுமாம்.“

     “இமதைா  பொருப்பொ  எங்கிட்ட  காசில்தல.  என  அக்தகௌண்ட்  நிலதமதைான  உனக்கு
ததைரியுமம.

     அவர தசோல்லிவிட்டு உள்மள மபொனார.  மனது மகட்காமல் தரும்பி விந்து சேரச்மசோட
மணதய  சேரிபெண்றதுக்கு  பிஷப்  500  ரூபொய்  ஒதுக்கியிருக்கார.  கானட்ராக்ட்காரமனா
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தரண்டாயிரம்  மகட்கிறான.  நான  அதுக்மக  எனன  பெண்றதுனன  ததைரியாம
தைவிச்சகிட்டருக்மகன.“

     பெதரியார சேரச்சக்கு கிளம்பினார.  அங்கு மபொய் மண்டயிட்டு பிராரத்தைதனயி மூழ்கிப்
மபொனார.

     அந்மதைாணக்கு  ஏமாற்றம்.  இருந்தை  ஓமர  நம்பிக்தகயும்  மபொயிற்ற.  இனி  யாரிடம் 
தசேனற  தகமயந்துவது?  மசோகத்துடன  மதைாட்டத்தல்  பல்தவட்டனான.  தைண்ணீர
ததைளித்தைான.

     

     மவதல முடந்து  முகம் கழுவின மபொது  அவன மூதளயில் ஒரு மினனல்.  மகாவில்
மணதயச் சேரி பெண்ணுவதைற்கு ஐநூற ரூபொய்!

    ஐநூற!  அததை  நாமம  சேரிபெண்ணனால்  எனன?  பெணத்தற்கப்  பெணம்!  மணயின
ஆபெத்ததையும் மபொக்கின மாதரி இருக்குமம!

     பொதரியார பிராரத்தைதன முடந்து தவளிமய வந்தைதும் தசோனனான.

     “அந்மதைாண நயா? உனனால முடயுமா?“

     “முடயும் சோமி...“

     “எப்பெடப்பொ...மண எனன தகாஞ்சே உயரத்தலா இருக்கு.“

     “இது எப்பெட சோத்யம்?“

     “அததைல்லாம் நான ஏறமவன சோமி. சினன பிள்தளயில ஏறியிருக்மகன.“

     “அது  அப்மபொ  விதளயாட்டா  ஏறியிருப்மபெ.  இப்மபொ  முடயுமா...?“  தைடுத்தைார.
“தசோனனா மகள் தைப்பித் தைவறி விழுந்தைா எலும்ப கூட மிஞ்சோது.“

     “நான விழுமாட்மடன சோமி..“

     “ம்கூம். நான அனமதக்க மாட்மடன. காச மபொனாலும் பெரவாயில்தல. ந மவண்டும். “
அவர உறதயாய் தசோல்லிவிட்டுப் மபொய்விட்டார.

     அந்மதைாணயின  மனதல்  தவராக்கியம்  மதைானறியது.  அவன  முதைன  முதைலில்
பொதரியாரின  மபெச்தசே  மீறினான.  மணதய  அண்ணந்து  பொரத்தைான.  கட்ணகள்  சூரிய
ஒளியில்  கூசின.  தைங்தக  கண்முன  மதைானறினாள்.  அவள்  பெடும்  மவதைதன  அவதளமய,
நம்பியிருக்கும்  குழைந்ததைகள்,  அவள்  கணவன,  “அண்ணா  என  குழைந்ததைகதள
காப்பெத்துண்ணா!“   

     “சோமி! நங்க பெணம் தைரமவண்டா“ எனற முணுமுணுத்தைான.

     “எது  எப்பெடயானாலும  சேரி,  அந்தை  மணதய  நான  சேரி  பெண்ணத்தைான  மபொகிமறன.
அந்தைப்  பண்ணயத்  தற்காகவாவது  மாதைா  எம்மமல்  கருதண  வச்ச  என  தைங்தகதய
காப்பொத்தைட்டும்.“
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     மளமளதவன ஏற ஆரம்பித்தைான.  அதைற்குள் யாமரா பொரத்து பொதரியாருக்குத் தைகவல்
மபொயிற்ற.  அவர  ஓட  வந்து  “ஏய்!  அந்மதைாண  தசோனனாக்  மகள்.  மவண்டாம்
மவண்டாம்.“

     அவர  கத்தை  கத்தை  அவன  மமமல  ஏறினான.  அவனிடம்  ஒரு  ஆமவசேம்  வந்தருந்தைது.
அவன தைதனமீறிப் மபொவததைக் கண்டு பொதரியார தககதளப் பிதசேந்தைார.

     “முரட்டு பெயமல... ! ஏண்டா உனக்கு இந்தை விபெரீதைம்...?“

     அவர  அங்மகமய  முழுங்காலிட்டுப்  பிராரத்தைதன  பெண்ண  ஆரம்பித்தைார.  விபெரம்
அறிந்து ஊர தரள ஆரம்பித்தைது. அண்ணாந்து பொரத்து வியந்தைது, பெயந்தைது.

     அவனக்கு  மூச்ச  வாங்கிற்ற.  தக  கால்கள்  நடுங்கின.  அசேந்துப்  மபொய்  வந்து.
அப்பெடமய கட்ட அதணத்தைபெட நினறான. கீமழை பொரத்தைான.

     ஜனங்கள்  பூச்சியாய்த்  ததைரிந்தைாரகள்.  ஸகூல்  பிள்தளகள்  விதளயாட்தட
நிறத்தவிட்டு  ஓடவருவது  ததைரிந்தைது.  அவனக்கு  வியரத்தைது.  தைங்தகயின  மவதைதன
அவதன உசப்பிற்ற. அப்பெடமய நினறால் மதலப்பொய் இருக்கும் மபொலிருந்தைது.

     இனனம் தகாஞ்சேம்தைான இமதைா உச்சிக்குப் மபொய் விட்டான. மணக்கூண்டு பெக்கத்தல்
விசோலமாய்  இடமிருந்தைது.  அங்கு  அமரந்து  மூச்ச  வாங்கினான.  கீமழை  பிள்தளகள்
கரமகாஷிப்பெது மகட்டது. அதுமவ அவனக்கு உற்சோகத்ததைத் தைந்தைது.

     அந்மதைாண  மணதய  ஆராய்ந்தைான.  அது  தகாக்கியிலலிருநது  விடுபெட்டருக்க  ‘தைம்‘
கட்ட  தூக்கிச்  தசேருகினான.  இந்தைப்  பெக்கமும்  அந்தைப்  பெக்கமும்  ஆட்டப்  பொரத்தைான.
சேரியாய்  தசேயல்பெட்டது.  ஒருமணமநரம்  கழித்து  இறங்க  ஆரம்பித்தைான.  பொதரியாருக்கு
சேந்மதைாஷ மாயிருந்தைது. தருப்தயாகவும்.

     அவனக்கும் மனதற்குள் இனம்பரியாதை ஒரு சகம் தைங்தகக்கு பிரசேவம் நல்ல பெடயாக
நடக்கும்  எனற  மதைானறியது.  அவளதடய  மவதைதனதய  இவன  சமந்து  விட்டதைாய்
பிரதம.

     பெத  இறங்கும்  மபொது  ஜனங்களும்  பிள்தளகளும்  ஆரப்பெரிக்க  ஆரம்பித்தைனர.
அவனதடய கஷ்டதமல்லாம் பெறந்து மபொன மாதரி இருந்தைது.

     அப்பெடமய  சேந்மதைாஷத்துடன  இறங்கினவன  கால்  இடறி  மபெலனஸ  தைவறினான.
கனட்மரால்  பெண்ண  முடயாமல்  சேறக்கிக்  தகாண்மட  வந்து,  எகிறி  அத்தைதன
உயரத்தலிருந்து “அம்மா“ எனற மணயின சேங்கிலிதய பிடத்துக் தகாண்டு விழுந்தைான.

     விழுந்தை மவகத்தல் அவன தைதல அடபெட்டு அந்மதைாண அங்மகமய...

     அவன சேரி பெண்ணன மண –

     அவன பெற்றிக்தகாண்டு விழுந்தை மவகத்தல் ‘டங்டாங்‘ எனற அடத்து அவனதடய
சோதவ ஊருக்கு அறிவித்தைது.
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15. கூடாது

    “ஏய்.. குடா.“

     “முடயாது!“

     “இப்மபொ  தகாடுக்க  மபொறியா  இல்லியா  ந..?“  குளித்துவிட்டு  முடதய  ஒதுக்கிக்
தகாண்டருந்தை கனயா சீப்தபெ தைன உச்சி தைதலயில் உட்கார தவத்துவிட்டு தரும்பினாள்.
“மரியாததையாய் தகாடுத்தரு!“

     “மபொட!  உகனக்தகனன  மரியததை!“  அவளது  தைம்பியும்  எட்டாங்கிளாஸ
பெடப்பெவனமாகிய  விஷ்ணு  தவக்கிள்  சோவிதய  கண்ணுக்கு  மநமர  ஜாலம்  காட்ட
இடுப்தபெ வதளத்து ஆட்டம் மபொட்டான.

     அந்தை ஆடடத்தல் ஒரு இறமாப்பிருந்தைது.  உனனால் எனன தசேய்ய முடயும் எனகிற
எகத்தைாளம். மபொதும் மபொதைாதற்கு விசில் மவற!

     கனயாவிற்கு  அதைற்கு  மமலும்  தபொறதமயில்தல.  உட்காரந்தருந்தை  ஸடூதல  ஒமதை
தைள்ளாய்க்  தைள்ளிவிட்டு  எழுந்தைாள்.  முடதய  அள்ளி  முதுகில்  பெரப்பிட்டுவிட்டு  நாமல
தைப்பெடயில் தைம்பிதயப் பிடக்க முதனய.  அதைற்குள் அவன ஹாதல விட்டு வாசேலுக்குள்
மபொயிருந்தைான.

     அவள்  வாசேலுக்கு  ஒட,  அந்தைப்பொக்கம்  மபொக்கு  காட்டவிட்டு  அதறக்குள்  ஒடவந்து
தகாடக்  கயிற்றிலிருந்து  சேட்தடதய  எடுத்துத்  தணப்பெதற்குள்மளமய  பிடத்துக்
தகாண்டாள்.

     “விஷ்ணு விதளயாடாமதை!“

     “உனகிட்ட  எனக்தகனன  விதளயாட்டு“  எனற  சோவிதய  உள்ளங்தகயில்  தவத்து
தகட்டயாய் மூடக் தகாண்டான.

     அவளுக்கு அவனது விரல்கதள விடுவிக்கமவ முடயவில்தல. “சேரியான காட்டான!
தகதய இது மரக்கட்தட!“

     “நா  மரக்கட்தடனனா  ந  மரவட்தட!“  எனற  உதைறிக்  தகாண்டு  ஓடனவதன
வீட்டற்குள்மளமய  துரத்தனாள்.  ஒரு  மூதலயில்  மாட்டட்க  தகாண்டவள்  இனியும்
அக்காவிடமிருந்து தைப்பிக்க முடயாது எனற மதைானறமவ“ தைந்தரமறன நகரு.“

     “தைா!“  எனற  மாரப  விம்ம  மூச்ச  வாங்டகனாள்.  கழுத்து  வியரதவதய  துதடத்துக்
தகாண்டாள்.

     “முதைலில் நகரு!“

    “சீக்கிரம் தகாடுடா ரிகாரட் எழுதைணும்.“

     “இந்தைா“  எனற  நட்டனான.  அவள்  கப்தபெனற  பிடுங்க  முதனயமவ  தகதய
உள்வாங்கிக் தகாண்டு, “ஏமாந்தயா! ஏமாந்தயா!“
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     “விஷ்ணு! எனக்கு தகட்ட மகாபெம் வரும்.“

     “தகட்டவங்க்ளுக்கு தகட்ட மகாபெம்தைான வரும்.‘‘

     “அப்பொட்ட தசோல்மவண்டா!“

     “தசோல்மலன. உனக்கு அப்பொ சேப்மபொரட்டுனனா எனக்கு அம்மா!“

     “சீ! குடுடா!“

     “இந்தைா.“  எனற தரும்பெ நட்டவிட்டு,  அவள் தநருங்கமவ குனிந்து,  நிமிரந்து.  இடது,
வலாது, மமமல, கீமழை என மபொக்குக் காட்ட தவறப்மபெற்றினான. கதடசியில் தபெக்தகன
வாயில்  மபொட்டுக்  தகாண்டு  “இந்தைா  இந்தைா“  எனற  தவறம்  தகதய  மூடக்தகாண்டு
நட்ட அவளுக்குக் மகாபெம் அதகமாயிற்ற.

     “உனக்கு அவ்மளா தமிரா?“ எனற பெளாதரன அதறந்தைாள்.

     அவனம் சம்மாயிருக்காமல் அவதள அதறந்து,  அவள் பெதலுக்கு அதறந்து,  அவன
அவளது முடதயப் பிடத்து இழுக்க-

     “ஆ..  அம்மா!“  எனற  அவள்  முழுங்கால்  மபொட்டுக்  தகாண்டு  குனிந்தை  மநரத்தல்
அம்மா காய்கறிப் தபெயுடனஉள்மள பிரமவசித்தைாள்.

     “ஏய் எனனட இங்மக ரகமள!“

     “ரகதள நானா பெண்மறன? எல்லாம் உன சீமந்தரபத்தரனதைான! என முடதயப் பிடத்து
இழுத்து  எனற  தசோல்லி  முடப்பெதற்குள்  கனயாவின  கண்கள்  கலங்கிப்  மபொயின.
தைதலயில் வினவின!

     “விஷ்ணு!“

     “எங்கிட்ட வம்பக்கு வந்தைால் அப்பெடத்தைான இழுப்மபென!‘

     “யாரா  உங்கிட்ட  வந்தைது.  நான  மரியாததையாய்த்  தைாமன  தைாமன  மகட்மடன.  தைர
மவண்டயதுதைாமன?“

     “மகட்டதும்  உடமன  தைந்துவிட  மவண்டுமா?  தசேக்கிள்  உனக்கு  மட்டும்தைான
தசோந்தைமா...?  எனக்கும்தைான!“  எனற  பெலிப்பக்  காட்டவிட்டு.  “எங்கிட்ட  மமாதைாமதை...“
எனற பொட ஆரம்பிக்க ஆத்தரம் தைாங்காமல் பெவுடர டப்பொதவயும் சீப்தபெயும் அவன
மமல் விட்தடறிந்தைாள்.

     “..ம்கும்!. எம்மமல பெட்டதைா.. எம்மமல பெட்டதைா.. !“

     “பொரும்மா அவதன!“

     அவனதைான இனம் ததைரியமல் நடந்துக்கிறானனா, காமலஜ மபொகிற உனக்கு கூடவாட
ததைரியமல?“

     “ஆமா!  ஆச் ஊச்சனனா உடமன காமலஜ தபொட்தடப் பிள்தளனன எம்மமல தைான
பொய்வீங்க!“

     “ஆமா தபொட்டப்பள்தள நதைான அனசேரித்துபெ மபொகனம்!“
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     “நான எதுக்கு அனசேரிக்கணும்?“

     “அவன உன தைம்பி இல்தலயாட!“

     “தைம்பியா  அவன.  எமன.  எனக்கு  தகட்ட  தபெய்ர  வாங்கித்  தைரதுககுனமன
அவதைரித்தைவன.“

     அதைற்குள்  விஷ்ணு  தசேருப்தபெ  மாட்டக்  தகாண்டு  “நான  வமரம்மா!  வமரண்ட,
உனதன வந்து கவனிச்சக்கிமறன“ எனற தசேக்கிளில் ததைாற்றினான.

     “அவனது தமிதரப் பொரத்தயாம்மா... எல்லாம் ந தகாடுக்கிற இடம்.“

     “சினன தபெயனதைாமன மபொனாப் மபொகட்டுமம! உனக்தகதைற்கு தசேக்கிள்?“

     “தலப்ரரி மபொகணும். மநாட்ஸ எடுக்கணும்!“

     “இதுக்கா  இத்தைதன  சேண்தட  ததைருக்மகாயில  இருக்கிற  தலப்ரரிக்கு  நடந்து
மபொகக்கூடாதைா ந?“

     “தலப்ரிக்கு  நான  நடந்து  மபொகணும்.  விதளயாடப்  மபொறவன  தசேக்கிளில்
மபொகணுமா? இது எந்தை ஊர நியாயம்.“

     நியாயதமல்லாம்  அப்பறம்  கிடக்கட்டும.  தைதலதயச்  சீவிட்டு  மபொய்  தைண்ணீர
எடுத்துவா.“

     “முடயாது.“

     “மபொட அப்பறம் நினனிரும்.“

     “உன தசேல்லப் பத்தரதனமய மபொய் எடுத்து வரச்தசோல்“ எனற அதறக்குள் மபொய்
கதைதவ மூடக்தகாண்டான.

     அவரகளுக்குள்  நடக்கும் பத்தைம் யுத்தைம் ஒனறம் பததல்தல.  விபெரம் ததைரிந்தை  நாள்
முதைமல இருவருக்கும் ஆகாது.

    இரண்டு மபெத்ததைமய சோமாளிக்க முடயல்தல. ஆறம் ஏழும் குழைந்ததைகள் உள்ளவரகள்
எனன தசேய்வாரகமளா? எனற தைாய் சேலித்துக தகாள்வாள்.

     இனன விஷயத்தற்குதைான அவரகளிடம் மபொர மூளும் எனற தசோல்ல முடயாது.

     காதலயில்  எழுந்தைதுமம  டாய்தலட்டற்கு  மபொராட்டம்.  கனயா  பெல்விளக்கிக்
தகாண்டருக்கும்  மபொமதை  விஷ்ணு  ஓடப்மபொய்  கதைதவ  மூடக்தகாள்வான  எனனப்
பெண்ணுவாமனாத்  ததைரியாது.  அதரமண  மநரம்  தைபெஸிற்குப்  பிறகுதைான  தவளிமய
வருவான.

     ப்றகு  மபெனா,  தபெனசில்  தைகறார.  சோப்பிடுவதல்!  கிளம்பவதல்  டபெனபொக்ஸில்!
தசேருப்ப! ராத்தரி ட.வியிலும் கூட பிரச்தன. கனயா முதைல் அதலவரிதசே எனறால் அவன
இரண்டாவது அதலவரிதசேதய மவண்டுதமனற மபொடுவான.

     “ஏய் நியூஸடா... !“

     “சேரியான நியூதஸைனஸ! தமட்மரா பொரக்கலாம்!“
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     “தபெரிய தமட்மரா! சினிமா சினிமானன உயிதர எடுக்கறான!“

     “ந சினிமாமவ பொரக்கமாட்டயாமம...?“

     “பொரப்மபென அதுக்காக இருபெத்து நானகு மணமநரமும் அமதைதைானா?“

     இரண்டு  மபெருமம  விட்டுக்தகாடுக்காமல்,  அப்பொ  மகாபெப்பெட்டு  ட.வி.தய  நிறத்தை
மவண்டவரும்.  தபெருமபொலான  சேமயங்களில்  தைவற  விஷ்ணு  வினதடயதைாய்
தைானிருக்கும்.  ஆனாலும்  அவன  கதடகுட்ட  விபெரம்  ததைரியாதைவன  எனகிற  மபொரதவ
மபொரத்த கனயாவிற்மக தட்டு கிதடக்கும்.

     தபெண்பிள்தள  அடக்க  ஒடுக்கமாய்  இருக்க  மவண்டும்.  விட்டுக்தகாடுதைதுப்
மபொகமவண்டும்  என  உபெமதைசேங்கள்  கிளம்பம்.  கண்டப்பம்  தைண்டப்பம்  அவளுக்கு
மட்டும தைான.

     விஷ்ணுவிற்கு  அதுமவ  தலதசேனஸ  தகாடுதைதைது  மபொலாகி  விடும்.  தைான  எனன
மவண்டுமானாலும் தசேய்யலாம் எனற அவதள சீட்டக் தகாண்மடயிருப்பொன.

     அனற-

அப்பொவும் அம்மாவும் அவசேரமாய் தவளியூருக்கு கிளம்பிக் தகாண்டருந்தைனர. 
தநருங்கிய உறவுக்காரர தைவறிவிட்டதைாய்த் தைகவல் வர அதைற்குத்தைான அந்தைப் பறப்பொடு.

     “ஏய் பெசேங்களா...  மபொய்ட்டு தரண்டு நாள்ல தரும்பிடமறாம்.  வீட்தட பெத்தரமாய்ப்
பொரத்துக் தகாள்ளுங்கள்.“

     “சேரிப்பொ!“

     “வீட்தட  பொரத்துக  தகாள்வது  இருக்கட்டும்.  ஒருத்தைருக்தகாருதைதைர  அடச்சக்காம
இருப்பீங்களா?“

     “உன பிள்தளயாண்டானட்ட நல்லா தசோல்லிவிட்டு மபொ!“

     “ஏன நான தைான இளிச்சேவாயனா?“

     “ஏய்!  மபொதும்  மபொதும்.  இப்பெமர  ஆரம்பிச்சிராதீங்க!“  எனற  தைாய்  பெதைறவாள்.
“இதுங்கதள  நம்பி  எப்பெட  விட்டுட்டுப்  மபொறது!  மபெசோம  நங்க  மட்டும்  மபொயிட்டு
வந்தருங்கமளன!“

     “அததைல்லாம்  பொரத்தைால்  முடயுமா  நயும்  வரதலனனா  நல்லா  இருக்காது.  வாப்
மபொமவாம்!“

     இருவரும் கிளம்பிப் மபொய் அதர நாளிற்கு எந்தைப் பிரச்சேதனயுமில்தல. உடனபிறப்ப
இருவரும் ஒனறாய் சோப்பிட்டனர. தசேஸ விதளயாண்டனர.

     “பெத்து  மணக்கு  விஷ்ணு  நான  சினிமாவிற்கு  மபொமறனக்கா“  எனறது  பிரச்சேதன
ஆரம்பெமாயிற்ற. அவள் மறக்க அவன மீற, கனயா டவல் எடுத்துக் தகாண்டு பெரதஸையும்
எடுத்துக் தகாண்டு பொத்ரூமிற்குள் மபொய் கதைதவ மூடக் தகாண்டாள்.

   தைனதன  விடாதை  அக்காதவ  எப்பெட  பெழி  தீரக்க  மவண்டும்  எனற  விஷ்ணு  தைருணம்
பொரத்துக தகாண்டருந்தைமபொது தைான – அடுதை ததைருவிலிருந்து பொஸகரன வந்தைார.
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     அவர அப்பொவின அலுவலகத்தல் மவதல தசேய்பெவர சேற்ற சேபெலக்கார.

     “விஷ்ணு! அப்பொயில்தல...“

     “இல்தல ஊருக்குப் மபொயிருக்கார.“

     “அம்மா.“

     “அம்மாவும்தைான. “ எனற வீட்டு ஜனனதல தவறிக்க ஆரம்பித்தைான.

     “ஏண்டா அம்பி ஒரு மாதரி இருக்மக.“

     “எல்லாம் அக்காவாலதைான.“

     “அக்காவிற்கு எனனவாம்.“

     “தமிரபிடச்சேவள்.  தபொறாதமக்காரி.  ராங்கிக்காரி.  பொருங்க  அங்க்கிள்.  சினிமாவுக்கு
மபொகணும்ன தசோல்லமவ காதசே எடுதைது வச்சக்கிட்டா.“

     “அக்கா தைாமனப்பொ அட்ஜஸட் பெண்ணக்மகாமயன.“

     “அக்காவா இவள் சேண்டாளி. அவதள நான வீழ்த்தைணும்.“

     “எப்பெட?“

     “எப்பெடயாவது, எந்தை வழியிலாவது அவதள அழைதவக்கணும்.“

     அப்மபொது கனயாவிற்குச் மசோதைதனயான மநரம் மபொலும்.  டாங்கில் தைண்ணீர நினற
மபொக.

     “ஏய் விஷ்ணு மமாட்டதரப் மபொடு.“ எனற கத்தனாள்.

     “முடயாது.“

     “கண் எரியுதுடா.“

     “எரியட்டும். நனறாக எரியட்டும்.“

     “ப்ளீஸடா.“

     பொஸகரன, “நான மவணுமானால் மமாட்டார மபொடட்டுமாப்பொ“ எனக. “மவண்டாம்
அங்க்கிள்! நங்க சம்மா இருங்க!“ எனற தைடுத்தைான.

     கதடசியில் தகஞ்சிக் தகஞ்சிப் பொரத்து முடயாமல் மபொகமவ கனயா டவதல சற்றிக்
தகாண்டு தவளிமய வந்து மமாட்டர மபொட்டு தசேல்ல-

     அவளின  அதரகுதற  ஆதடதயயும்,  தைழுதைழு  உடதலயும்  பொரத்தை  பொஸகரனிற்கு
உணரச்சிகள் துளிரவிட ஆரம்பித்தைது. உடலில் ஜிவ்தவன ரத்தைம் பொய்ந்தைது.

     வீட்டல் யாருமில்தல.  இருக்கிற தைம்பியும் சினிமாவிற்காக   தைவமிருப்பெவன.  இவன
எப்பெடயாவது அனப்பிட்டால்...அனப்பிவிட்டால் கனயாதவ டாய்லட்டல் தவத்மதை...

     யாருக்குத் ததைரியப் மபொகிறது?
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     அவளாக தவளிமய தசோல்ல முடயாது.  அது அவளுக்குத்தைான அவமானம்!  நிச்சேயம்
தசோல்லமாட்டாள். மதறத்து விடுவாள்.

     சிந்ததை சிதலமதடந்தைது. கண்ணாபினனாதவனற ஓட ஆரம்பித்தைது.

     “விஷ்ணு ந பெடத்துக்குத் தைாமன மபொகணும்.“

     “ஆமாம்.“

     “எனன பெடம்...?“

     “ரஜினி.“

     “மபொயிட்டு வா. உங்கக்காட்ட நான தசோல்லிக்தகாள்கிமறன.“

     “பெணம்.“

     “இந்தைா. வாங்கிட்டு ஜாலியாய்ப் மபொயிட்டு வா.“

     “மவணாம் அங்க்கிள். அப்பொ வந்தைதும் வத்த தவப்பொள்.

     “அததைல்லாம் நான பொரத்துகதகாள்கிமறன, கிளம்ப“

     விஷ்ணு  மவற  எதுபெற்றியும்  மயாசிக்கவில்தல.  அவனக்கு  மயாசிக்கத்
மதைானறவில்தல.  அவனதடய  சிந்ததைதயல்லாம்  சினிமாவின  மமமலமயயிருந்தைது.
ரஜினி! அவரது ஸமடயில்! சேண்தட!

     ‘தைதலவா!  இமதைா  வருகிமறன.  ‘மண  பொரத்தைான  பெத்து  பெத்து!  இந்மநரம்  பெடம்
ஆரம்பித்தருப்பொன. ‘ஓடு. சீக்கிரம் ஓடு!‘

     தசேக்கிதள எடுத்தைான.

     பெறந்தைான.

     மூச்சிதறக்க மடாக்கன வாங்கி,  டக்கட் வாங்கி தமயட்டருககுள் பிரமவசித்தை மபொது
பெடம் ஓடக்தகாண்டருந்தைது.  கண்கதள இருட்டு கவ்விற்ற.  கண்கள் பெழைக்கப்பெடும்வதர
இப்பெடமய ஓரமாய் நினற பொரப்மபொம் எனற நினற தகாண்டான.

     ததரயில்-

     குடதசே ஒனறில் தபெண் ஒருத்த அலறிக் தகாண்டருந்தைாள். பெதனற வயது மதக்கத் தைக்க
அவதள  வில்லன குடத்துவிட்டு வந்து  கற்பெழிக்க முதனய.  அவள்  எதரத்துத்  மதைாற்ற
அலற-

     அந்தை  அலறல்  மகட்டு  அவளது  தைம்பி  ஒடவந்து,  அதரந்து  வில்லதன  எதரக்க
முதனந்து,  முடயாமல்  மபொகமவ  அழுது  கதடசியில்  மவற  வழியில்மல்  தகயில்
கிதடத்தை கல்தலடுத்து வில்லனின மண்தடதயக் குறிபொரத்து எறிய-

     வில்லன ரத்தைம் சிந்த “அம்மா“ எனத் தைதலதய பிடத்துக தகாண்டு சேரிய, தமயட்டரில்
தபெருத்தை விசில் சேத்தைம் தகதைட்டல். (இருக்காதைாப் பினமன அந்தை தபெயன தைாமன பினனால்
ரஜினியாய் வளரப் மபொகிறான!).
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     ரசிகரகள் ஆரப்பெரிக்க, ததரயில் எழுத்து ஒட ஆரம்பித்தைது. அதுவதர நினற பொரத்துக்
தகாண்டருந்தை  விஷ்ணுவிற்கு  ஏமனா  அந்தைக்  காட்சிகதள  ரசிக்க  முடீயவில்தல.
மனதற்குள் ஏமதைா ஒரு உறத்தைல்.

     தைப்ப தசேய்துவிட்ட பொவதன. பெடத்தல் கவனம் மபொகவில்தல. கனயாவின ஞாபெகம்
வந்தைது. ததைாடரந்து பொஸகரன!

     அந்தைாள் மமாசேமானவன எனற குடத்துவிட்டுப் தபெண்களிடம் கலாட்டா தசேய்வான
எனறம் அவனம் எப்மபொமதைா மகள்விப்பெட்டருந்தைான.

     ‘வீட்டன  அப்பொ  அம்மா  இல்தல.  அக்கா  மட்டும்  தைனியாய்  இருக்கிறாள்.
அப்பெடயிருக்கும்  மபொது  அந்தைாதள  வீட்டல்  தவத்துவீட்டு  வந்தருக்கலாமா?  அது
ஆபெத்தல்தலயா?

     உள்ளுணரவு உணரத்தை.  சேட்தடன கதைதவத் தறந்துக் தகாண்டு தவளிமய பொய்ந்தைான.
தசேக்கிதள எடுக்க “ஏய் தைம்பி பெடம் பொரக்கமல.“

     “இல்தல.“ 

     “மடாக்கன எங்மக...?“

     “இந்தைா!“  எனற விசிறிவிட்ட மவகமவகமாய் மிதத்து வீட்தட அதடந்தைமபொது.  எது
நடக்கக்  கூடாது  எனற  பெயந்தைாமனா  அததை  நடத்தவிட  பொஸகரனம்  துடப்பெதும்,
அதறக்குள்ளிருந்து அக்காள் அலறவதும் மகட்டது.

     அந்தை  அலறல்  அவனக்குள்  ஆமவசேத்ததைக்  கிளப்பிற்ற.  தசேக்கிதள  மபொட்டுவிட்டு
கதைதவ இடத்து பொரத்தைான. உள்பெக்கம் தைாழிடப்பெட்டருந்தைது.

     “அக்கா!  அக்கா!“  எனற கத்தக்தகாண்டு வீட்தடச்சற்றி வந்தைான.  ஜனனதல இடக்க
தறந்துக் தகாண்டது.

     உள்மள – கனயா பொத ஆதட கிழிந்தை நிதலயில் மபொராடக் தகாண்டருக்க, பொஸகரன
மிருகமாய்  அவள்  மமல்  கவிழை  முயல  அததைப்பொரக்கப்  பொரக்க  விஷ்ணுவின  ரத்தைம்
சூடாயிற்ற “அங்க்கிள்... அங்க்கிள்... ! அக்காதவ விட்டருங்க.“

     “யாரு... விஷ்ணுவா... ந கண்டக்காம மபொயிரு!“

     “முடயாது. அவதள மரியாததையாய் விட்டுவிடுங்கள். இல்தலதயனறால்.“
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     “சேரதைான மபொடா! உனனால்தைான இவதள தஜயிக்க முடயதல பெழி வாங்க முடீயதல
நான தஜயிக்கமறன. பெழிவாங்கமறன. டஸடரப் பெண்ணாமல் மபொயிருப்பொ!“

     “பெழியா...  அக்காதவயா....நயா...?  அவனக்கு கப்தன வியரத்து எங்களுக்குள் ஆயிரம்
இருக்கும்.  நாங்கள்  ஒருவருக்தகாருவர  அடத்துக்  தகாள்மவாம்.  யுத்தைம்  நடத்துமவாம்.
அது  எங்களுக்குள்  நடக்கும்  உரிதம.  எங்களது  விதளயாட்டு,  நாங்கள்  ஓமர  ரத்தைம்.
உடனபிறப்பகளுக்குள்.  எத்தைதனமயா  இருக்கும்.  எத்தைதனமயா  மபொட்ட,
தபொறாதமயிருககும்.

     அதைற்காக...

     அதைற்காக?  எங்களது  மனஸதைாபெத்ததை  பெயனபெடுத்த  அந்நியன  ஒருவன  அக்காதவ
பெழிவாங்குவதைா. அதைற்கு நானம் உடந்ததையாக இருப்பெதைா...

     கூடாது!

     அவன  ஒரு  முடவிற்கு  வந்தைான  ஜனனல்  அதசேத்துபெ  பொரத்தைான.  முடயவில்தல
உள்மள  கனயாவின  மகாலமும  அலறலும்  மனததை  கசேக்கி  பிழிய  –  ததைருப்  பெக்கம்
தரும்பிப் பொரத்தைான.

     அங்மக  தகாட்டக்கிடந்தை  சேரதளக்  கற்கள்  அவனது  கவனத்ததை  ஈரத்தைன.  சேட்மடன
குனிந்தைான.  எடுத்தைான.  ஜனனல்  வழி  ஆமவசேத்துடன  பொஸகரனின  தைதலதய
குறிதவத்தைான.

       அவனது  குறி  தைப்பெவில்தல,  பொஸகரன  ரத்த்துடன  சேரிய  கனயா,  “தைம்பி!“  எனற
கண்களாலும் வாரத்ததைகளாலும் நனறி தபொங்கினாள்.
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16. வானத்ததைத் ததைாட்டவன

    

    ஐந்து வருங்கள் நாயாய் மபெயாய் அதலந்து நம்பிக்தகயிழைந்து கதடசியில் மவதல 
கிதடத்தருக்கிற ததைனறல் யாருக்குத்தைான சேந்மதைாஷமாய் இருக்காது?

     பூரிப்பம்  எழும்.  மனது  இனசோட்  விடும்  ததைய்வத்தன  முனபமபொய்  நினற
அழைத்மதைானறம் சேந்மதைாஷ அழுதக!

      அப்பொ!  இனிமமல்  நங்கள்  கவதலப்பெட  மவண்டாம்.  தைள்ளாடத்தைள்ளாட
கணக்தகழுதைப்  மபொக  மவண்டாம்  அம்மா!  ந  அரிசிக்கும்  பெருப்பிற்கும்  அதலய
மவண்டாம்.  உன  உடம்தபெ  கவனித்துக  தகாள்.  டானிக்  வாங்கித்  தைருகிமறன.  நல்ல
டாக்டரிடம் அதழைத்துப் மபொகிமறன. லலிதைா கண்ணு. உனக்கு பது தைாவண!

      இப்பெடதயல்லாம் நானம் கூட சேந்மதைாஷப் பெட்டவனதைான. வானத்ததைத் ததைாட்டவன
தைான. ஆனால் அது ஒரு மாதைம்கூட நிதலக்கவில்தல.

     இங்மக மவதல எனபெது மனிதைனின தைகுததய நிரணயிக்கிற வஸது.  அந்தைஸது தைரும்
மாத்ததர.

     அது  எப்பெட  மவண்டுமானாலும்  கிதடத்தருகலாம்,  சிபொரிசில்,  பெணம்  தகாடுதைது,
அல்லது அபூரவமாய் தமரிட்டமலமயக் கூட!  எனக்கு தமரிட் இழுத்தும் கூட சிபொரிதசே
நாட மவண்டயிருந்தைது.

     பெடக்கிற  காலத்தல்  வலஞ்சேம்  –  ஊழைல்  மமதடயில்  தவளுத்து  கட்டயிருக்கிமறன,
தகதைட்டல் தபெற்றிருக்கிமறன. சிபொரிச எனம் தசோல்தலமய தவறத்தருக்கிமறன.

     ஆனால் அவற்தறதயல்ல்ம் வயிறம்,  காலமும் மதைாற்கடத்து விட்டது.  அப்பொவிடம்
கூட சிபொரிதசே எதரத்துபெ பொரத்மதைன. முடயவில்தல.

     “குடும்பெம் வாழை மவதல மவண்டும்.  மவதலக்கு சிபொரிச அவசியம்.  சிபொரிசக்கு ந
மபொகதல  எனறால்  நஷ்டம்  சிபொரி  தசேய்யும்  நபெருக்கில்தல.  ந  இல்தலதயனறால்
இனனம் ஆயிரம் மபொ!“

     “இருக்கலாம்ப்பொ, என மனசோட்சி அதைற்கு இடம் தகாடுக்கவில்தல.“

     “முதைலில் வயிற  மற்றததைல்லாம் அப்பறம்பெடன!  ரவி... !  நான தசோல்வததைக் மகள்.
விதைாண்டாவிதைம் பெண்ணாமல் அந்தை அப்பொதுதரதய மபொய் பொர!“

     அப்பொதுதர பொரதவக்கு முரடாயிருந்தைாலும் கனிவாய் மபெசினார. “ரவிக்குமார... ! உன
தறதமதயனன,  குணாதசேயம்  எனன  எனற  எனக்குத்  ததைரியாது.  இருந்தைாலும்  கூட
உங்கப்பெ  அந்தை  நாளில்  என  குடும்பெத்தற்கு  தசேய்தை  உதைவிக்காக  எம்.ட.யிடம்  தசோல்லி
மவதலக்கு ஏற்பொடு பெண்ணத் தைருகிமறன.“

     “தராம்பெ நனறி சோர!.“

     அனற அவர ததைய்வமாகத் ததைரிந்தைார.
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     முதைல் சேம்பெளம் தபெற்றதும் ஸவீட்டுடன அப்பொவின காலில் விழை, “அப்பொதுதரதய
மபொய் பொரத்தைாயா..?“ எனற விரட்டனார.

     “இல்மலப்பொ. எனன விஷயம்?“

     “மதயம் கதடவீதயில் எமதைச்தசேயாய்ச் சேந்தத்மதைன. உனதன உடமன வந்து பொரக்க்ச்
தசோனனார.“

     “பொரப்பெமரம்ப்பொ. சவீட் எடுதைதுககங்க.“

     “முதைலில் அவருக்கு தகாட. அவர தைாமன நம் குடும்பெத்தன ஒளிவிளக்கு.

     விளக்கு  தவக்கும்  மநரத்தல்  பெழைங்களும்  ஸவீட்களும்  வாங்கிக்  தகாண்டு
அப்பொதுதரடயன வீட்தட பெயத்மதைாடும், மரியாததைமயாடும மிதத்மதைன.

     அப்பொதுதர  வாசேலில்  மபெப்பெருடன  ஈஸிமசேரில்  அமரந்து  ததைாந்ததய  சரண்டக்
தகாண்டருந்தைார. எனதனக் கவனித்து, “வாப்பொ ரவி... உட்கார!“

     நான  உட்காரும்  முனமபெ,  “எனன  ந..?  உங்க  தசேக்ஷனல  பிரச்சேதன
பெண்ணகிட்டருக்கியாமம... !“

     “பிரச்சேதனயா...?“

     “ஆமாம். ரூல்ஸ அண்ட் தரகுமலஷனஸ மபெசிறியாம். சேக ததைாழிலாளரகதளத் தூண்ட
விடுகிறியாம். உங்க மாமனஜர முத்துசோமி எம்.ட.கிட்மட பகார பெண்ணயிருக்கார.“

     “சோர... நான எந்தைத் தைப்பம்...“

     “லிசேன  மி!  எந்தை  வழி  மறந்து  மபொயிற்றா?  உங்கப்பெ  மவண்டயவரங்கிறதுக்கா,
எம்.ட.கிட்ட  தகஞ்சி  மவதல  வாங்க்  தகாடுத்மதைன.  இப்மபொ,  “எனனய்யா..  உன  ஆள்
இப்பெட பெண்றாமனனன அவர மகட்கும் மபொது ஐ ஆம் மடாட்டலி ஷாக்! உன தசேயலால்
எனக்கு  தைதலகுனிவு!  ஒழுகாய்  வந்மதைாமம...  மவதலதய  பொரத்மதைாமா...
மபொமனாமானன இருக்க மாட்டாயா...?“

     எனதனப் மபெசேவிடாமல் தபொரிந்து தைள்ளினார. “உன மநாக்கம்தைான எனன?“

      “‘ஒரக்  ஸபொட்டுமல  தவண்டமலஷன  இல்தல.  குடக்க  தைண்ண  இல்தல.  யூரினல்
இல்தல. இந்தை மாதரி அடப்பெதடத் மதைதவகதளக்கூட மகட்கக் கூடாதைா சோர...?“

     “மகட்பெது  தைவறில்தல.  மகட்ட  விதைமும  நபெரும்தைான  தைவற.  அந்தை  முத்துசோமிக்கும்
எனக்கும்  தநனமழைக்கலாம்ன  பொரத்துககிட்டருக்கான.  அவனால்  எங்கிட்ட  மநராய்
மமாதைமுடயாது.  உண்டு இல்தலனன பெண்ணருமவன.  என பெலம் அவனக்குப் பரியும்.
ஆனாலும கூட கவிழ்க்கணும். அதைற்காக உனதன குறி தவத்தருக்கிறான.

     என சிபொரிசில் வந்தைவன ந எனபெது அவனக்கும் ததைரியும். அதைனால் உனதன தவத்து
மதறமுகமாய்  எனதனத்  தைாக்க  முதனகிறான.  உன  தைவதற  தபெரிதைாக்கி  எம்.ட.யிடம்
நல்ல தபெயர சேம்பொதக்க பொரக்கிறான.

     எம்.ட.க்கும்  எனக்குமிதடமய  விரிசேல்  ஏற்பெடுத்தும  சேத,  மஸைா,  பி  மகரஃபல்  ஆஃப்
யுவர மவாரட்ஸ அண்ட் ஒரக்!“
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      அப்பொதுதர  இத்தைதன  கண்டப்பொர  எனற  நான  எதரபொரக்கமவயில்தல  தகயில்
இனிப்ப இருக்க, மனதல் கசேப்ப.

     எத்தைதன  ஆரவமாய்  வந்மதைன!  எத்தைதன  குதூகலம்!  எல்லாமம  மபொச்ச!  மனததை
மதைற்றிக் தகாண்டு, “சோர... இனதறக்கு என முதைல் சேம்பெளம் ஸவீட் தகாண்டு வந்மதைன.“

     அவர எதுக்கு இததைல்லாம் எனகிற மாதரி பொரத்து, “தவச்சட்டுப் மபொ!“

     அதுவதர  அவர  மமலிருந்தை  மபியாததைதயல்லாம்  தநாடயில்  உதடந்து  மபொயிற்ற.
அங்மக  நிற்கக்  கூட  பிடக்கவில்தல.  காலில்  தையக்கம்.  நாக்தகப்  பிடங்கிக்  தகாள்ள
தவக்கும் அவமானம்.

     எல்லாம் என மநரம்!  எனன தசேய்ய...  மவதல வாங்கிக் தகாடுத்தை ததைய்வமாயிற்மற!
பொரசேதல தவத்துவிட்டு விறவிறதவன வந்துவிட்மடன.

     அதைனபினப   மவதலயில்  பிடப்பில்தல.  முத்துசோமிதயப்  பொரக்க்றி  மபொததைல்லாம்
தவறப்பொயிற்ற.  இப்பெடயும்  ஒரு  ஈனப்  பிறவியா?  என  மமல்  தைவற  கண்டால்  அததை
எனனிடம்  ததைரிவிக்காமல்  எம்.ட.  வதர  தகாண்டு  மபொவது  ஒருவதக  குரூரம்.
மகாதழைத்தைனம்.

     முத்துசோமியின  கண்கள்  எனதன  தராம்பெ  வட்டமிட  ஆரும்பித்தைன.  எங்தகங்கு
ததைால்தல தகாடுக்க முடயுமம அங்தகல்லாம் தகாடுத்துக தகாண்டருந்தைார.

     எல்லாவற்தறயும்  குடும்பெத்தற்காகவும்,  அப்பொதுதரக்காகவும்  தபொறத்துக்
தகாண்மடன. தைனமானம் எழுந்தை மபொததைல்லாம் அடக்கிமனன.

      எதைற்கும் ஒரு எல்தல இருக்கிறமதை. தைனமானம் எத்தைதன நாட்களுக்குதைான அடங்கிக்
கிடக்கும்?

     அனற-

     அதடமதழை.  இடயும்  மினனலும்  மினசோரத்ததைக்  தகாண்டுப்  மபொக,  தமஷினகள்
ஓடவில்தல. சேரி, மவதலயில்லாமல் எதைற்காக மதழையிலும குளிரிலும் நடுங்க மவண்டும்
எனற அட்மின பில்டங்கில் ஒதுங்கின எனதன முத்துசோமி பிடத்துக் தகாண்டார.

     “ஏய்.. ! வாட் ஆர யு டூயிங் ஹியர?“

     “மதழைககு ஒதுங்க அங்மக இடமில்தல சோர!“

     “மநா... மநா... ! யு ஆர நாட் சேப்மபொஸட்டு டு லீவ் யுவர ஒரக் ஸபொட்!“

     “இந்தைப்  மபொய்  மதழையில்  நாங்கள்  எங்மகப்  மபொக  முடயும்  சோர?  எங்கள்  மமல்
தகாஞ்சேமமனம் கருதண காட்டுங்கள்!“

      அவர  காட்டுவதைாய்த்  ததைரியவில்தல,  எனதன  அகற்றவதமலமய  குறியாயிருக்க,
எனக்கு ஆமவசேமாயிற்ற.

     “உங்களுக்கு  மனிதைத்  தைனதமமய  கிதடயாதைா  சோர...?  ததைாழிலாளரகள்  மட்டும்
மனிதைரகள் இல்தலயா...? அவரகள் எனன ஆடு மாடுகளா? பரதடக்ஷன நினறால் மட்டும
மகள்வி  மகட்க  ததைரிகிறதல்தல....?  அங்மக  ததைாழிலாளிகள்  நதனகிறாரகமள,
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அவரகளுக்கு அட்லீஸட் ஒரு தஷட்டாவது மபொட்டுத் தைருமவாம் எனகிற ஈரமில்லாமல்
மபெசகிறீரகமள... உங்கள் பிள்தளதயனறால் இப்பெட நதனய விடுவீரகளா...?“

     எனக்கு எனனாயிற்ற எனமற ததைரியவில்தல.  எத்தைதன அடக்கியும்கூட மகாபெத்ததை
கட்டுப்பெடுத்தை  முடீயவில்தல.  அடக்கி  அடக்கி  ஒரு  தலவலுக்கு  மமல்  தைாங்காமல்
தைனமானம் தவடக்கமவ தசேய்தைது.

     எக்ஸப்மளாஷன!

     அடுத்தை  இரண்டு  மண  மநரத்தல் அப்பொதுதரயிடமிருந்து  எனக்கு அதழைப்ப  வரும்
எனத் ததைரியும்.

     வந்தைது.

     மயாசேதனயுடன அவதரப் பொரக்கப் மபொமனன.

     “ஏன இப்பெடப் மபெசினாய்.. உனனால் எனக்கு அவமானம் – என தபெயரும் தகடுகிறது
எனற  தட்டுவார.  எனனச்  தசேய்ய.  மகட்டுக்  தகாள்ளதைான  மவண்டும்.  சிபொரிச
தசேய்தைவராயிற்மற!

     சிபொரிசில்  வந்தருக்கமவ  கூடாது.  அப்பெட  வந்தைால்  சதைந்தரம்  பெறிக்கப்பெடுகிறது.
நல்லது  தகட்டததைப்  மபெசே  தைதட  விதக்கப்பெடுகிறது.  அடதமயாய்  நடத்தைப்பெடுகிறது.
நாக்கு பிடுங்கப்பெடுகிறது. குற்றம் சமத்தைப்பெடுகிறது.

     ஒரு  தபெசோ  வாங்கிக்  தகாள்ளாமல்  உனக்கு  மவதல  மபொட்டுக்  தகாடுத்மதைமன...  ந
இப்பெட நடந்துக் தகாள்ளலாமா எனறக் கண்டப்பொர. கண்டக்கட்டும்.

     பெணம் தகாடுத்தருந்தைால்- “ந ஒனறம் சம்மா மவதல வாங்கித்  தைரவில்தல.  பெணம்
வாங்கிக்  தகாண்டுதைாமன“  எனற  தருப்பிக்  கண்டக்கலாம்.  ஆனால்  இப்மபொது
முடயாமதை!

     நனறி விசவாசேத்தலும்,  நட்பிலும் தைந்தருக்கிறார.  அதுதைான பிரச்சேதனமய.  எதரத்துபெ
மபெசேமுடயாதை அவஸததை. சித்ரவததை.

     அவரகளுக்குள்  ஆயிரம்  துமவசேங்கள்  இருக்கலாம்.  பொலிடக்ஸ  இருக்கலாம்.
அவற்தறத்  தீரத்துக்  தகாள்ள  நானதைான  கிதடத்மதைனா?  நான  ததைாழிலாளியா  இல்தல
பெகதடக்காயா...?

     ஒரு முடவுடன அப்பொதுதரயின அதறக்குள் நுதழைந்மதைன.

     அவரது முகம் இருண்டருந்தைது. மூக்கில் சிகப்ப. எனதனக் கண்டதுமம. “உன மனசல
எனனதைான  நிதனத்துக்  தகாண்டருக்கிறாய்..?  நதயனனா  காந்தயா?  ததைரியமால்தைான
மகட்கிமறன. மனிதைாபிமானம்பெற்றிப் மபெசே ந யார..?“

     எனக்கு பெதல் வரவில்தல.

     “யூ ஆர தஹட் ஏக் டு மி!  கஷ்டப்பெடுகிறாமய  –  மபொனால் மபொகிறததைனற மவதல
மபொட்டுக  தகாடுத்தைதற்கு  சேட்டம்  மபெசகிறாயாமம.ஈ  உனக்கு  எத்தைதன  வாட்ட
தசோல்லியிருக்மகன..  அவன வீஷம்.  அந்தைாளுடம் மமாதைாமதை எனற?  உனனால் எனக்கு
ததைால்தல. வாதய தறந்து மபெசய்யா!“
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     நான மபெசேவில்தல. தைதல கவிழ்த்தருந்மதைன.

 தைளரந்தை அப்பொவும்.  சீக்கு தைாயும்,  தைளிர மபொனற தைங்தகயும் கண்ணல் ததைரிய,  அதமத
காத்மதைன.

     “உன  தசேௌகரயத்தற்கு  ஆட  இது  ஒனறம்  கவரதமனட்  கம்தபெனி  இல்தல.,
பிதரமவட்.  இங்மக  சிலதுகள்  இப்பெடதைான  நடக்கும்,  நடப்பொரகள்,  அவற்தற
ஏற்றக்தகாண்டு இருக்க முடயுமானால் இருக்க மவண்டும். இல்தல அத்தைதன மராஷம்
இருக்கிறவதனனறால் மபெசோமல் ரிதசேன பெண்ணவிட்டு மபொய்க்தகாண்மடயிருக்கலாம்.
உள்மள இருந்துக் தகாண்மட வம்ப தசேய்வதல் அரத்தைமில்தல. எப்பெட தசேௌகரயம்?“

     தைளரந்தை  அப்பொவும்,  சீக்கான  தைளிர  தைங்தகயும்  இப்மபொது  கண்ணலிருந்து  விலகிப்
மபொக, அவரகதளயும் விட தைனமானம் தபெரியதைாய் ததைரிந்தைது.

     இது எனன நாய் பிதழைப்ப!  வாழ்ந்தைதைால் மானத்மதைாடு வாழை மவண்டும்.  நான எனன
வம்ப தும்பிற்காப் மபொமனன!  நல்லததை மகட்மடன.  நியாயத்ததை எடுத்துசே தசோனமனன.
அதைற்கு இப்பெட ஒரு அவமானமா...?

     சிபொரிசில்  வந்தற்காக  எல்லாவற்தறயும்  சேகித்துக்  தகாள்ள  மவண்டுமா?
உதழைக்கிமறன சேம்பெளம் தைருகிறீரகள். உங்கள் மபெச்தசேதயல்லரம் மகட்டுக தகாண்டருகக
நான ஒனறம் பிச்தசேக்காரன இல்தல!

     ஒரு கணம். ஒமர கணம்தைான மயாசித்மதைன.

     “எனன தசோல்கிறாய்...?“

     “இந்தைாங்க  சோர.  என  தரஸிக்மனஷன  லட்டர!“  எனற  நட்டவிட்டு  விறவிறதவன
தரும்பி நடந்மதைன.
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17. தபெட்ட

     பெல்லவனக்காக கால் கடுக்க நினறிருந்தை மபொதுதைான பெஸ ஸட்டாப்பில் இருநதை அந்தைப் 
தபெட்ட. விமலின கண்கதள உறத்தை ஆரம்பித்தைது.

     சிவப்பக்  கலரில்  வரணம்  பூசேப்பெட்டு,  சேதுரமாய்  ததைரமாஸ  மபொல  தைதலயின
தகப்பிடயுடன இருந்தை அதைன கவரச்சி அவதன ஈரத்தைது.

     “மாமா! அததைப் பொரத்தீங்களா...?“ எனறான உற்சோகத்துடன.

     மசேது  அதைற்குப்  பெதல்  தசோல்லாமல்  நரசிம்மராவாய்  (உம்தமனற)  நினறிருநதைார.
அமயாத்தமயா,  பெஞ்சோப் பிரச்சேதனமயா,  பதய தபொருளாதைாரக் தகாள்தகமயா அதைற்குக்
காரணமில்தல. ஹரசேத் மமத்தைாவும் காரணமில்தல.

     எத்தைதன  தவட்டவிட்டாலும்  பெடுவா  வந்து  வந்து  ஒட்டக்  தகாள்கிறாமன  –
இவனிடமிருந்து விடுதைதலமய கிதடயாதைா எனகிற மகாபெம்!  அவன அந்தைக் மகாபெத்ததை
கண்டு  தகாள்ளாமல்.  “மாமா!  நமக்கு  லாட்டரி  அடக்கப்  மபொகுது“  எனறான  அருகில்
வந்து கிசகிசப்படன. “அந்தை தபெட்டதயப் பொரத்தீங்களா...?“

     “அதுக்தகனனவாம்..?“

     “நாம வந்தைப்மபொ சிட்டு ஒண்ணு அவசேர அவசேரமாய் தகதகாள்ளாமல் தபெகளுடன
ஆட்மடாவுல  ஏறிச்மசே..  கவனிச்சீங்களா...  அதுதைான  இததை  விட்டுடடுப்
மபொயிருக்கணும்!“

     அப்மபொது  பெல்லவன  ஓடவந்து  வழைக்கம்மபொல்  ஸடாப்தபெக்  கண்டு  பெயந்து
தைள்ளிமபொய் நிற்கவும், பெயணகள் ஓட ஆரம்பித்தைனர. அந்தை ஓட்டத்தல் கலந்து தகாண்ட
மசேதுதவ விமல் தைடுத்து நிறத்த, “தவயிட் எ மினிட்!“ எனறான. அவனக்கு எப்மபொதும்
மபெராதசே!

     “எண்டா...?“

     “அக்கம் பெக்கம் யாருமில்தல. அந்தை தபெட்டதய ரூட்டு மபொட்டருமவாம்!“

     “எதுக்கு...?“

     “எதுக்கா...?  பிதழைக்கத்  ததைரியாதை  ஆள்னன  அக்கா  சம்மாவா  உங்கதள  தட்டுது...?
தபொட்டதய வித்தைாமவ இருநூற முண்ணூற மதைறம்!“  எனற அதைதன தநருஙகினான.
“உனமன. இனனம் எனன தபொருள் இருக்கிறமதைா!“

     “ஏய்... ! ததைாடாதைடா! குண்டு குண்டு...“

     மசேது  அலற,  ஒரு  நிமிடம்  (அதகமில்தல  தஜண்டல்  மமன  –  ஒமர  ஒரு  நிமிடம்!)
ஆடப்மபொனவன.  குண்டாவது கிண்டாவது என ஆடக் தகாண்மட தபெட்டதயத் தூக்கி
வந்தைான. “அம்மாட! தசேம கனம்!  அப்பெடமய எதடக்குப் மபொட்டாமல. !“  எனற விசில்
அடத்தைான.

     “மவணாண்டா. அடுத்தைவங்க தபொருளுக்கு ஆதசேப்பெடக் கூடாது!“
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     “அததைப் மபொய் அமயாத்தயில் தசோல்லுங்க!“

     “மவணாண்டா. தசோற்ததைக்மகளு! மபெசோமல் மபொலீசல ஒப்பெதடச்சிருமவாம்!“

     மபொலீஸ  எனறதும  அவனது  முகத்தல்  களவரம்  மதைானறி  பிறகு  அதுமவ
பிரகாசேமாயிற்ற!  இதைற்கு முனப மபெப்பெரில் பெடத்தருந்தை தசேய்தகள் மண்தடக்குள் ஓட
ஆரம்பித்தைன.

      “தரண்டு  லட்சேம்  ரூபொயுடன  தபெரியவர  ஒருவர  தைவறவிட்டு  விட்டுப்  மபொன
தபெட்டதய  தபொறப்பிடன  மபொலீஸில்  ஒப்பெதடத்தை  ஆட்மடா  டதரவருக்கு  கமிஷனர
பொராட்டு! அத்துடன மமலும் ரூபொய் தரண்டாயிரம் சேனமானமும அளித்தைார!“

     அந்தை  தரண்டாயிரமும்,  உதைடுகளுக்குள்  சிரிப்பமாய்  மபொஸ  தகாடுத்தருநதை
ஆடமடாகாரரின பெடம் அவனது கண்களில் இனனமும் இருந்தைது.

     தபெட்டதய சட்டால் தவறம் பெணம் மட்டும்தைான கிதடக்கும். அததைமய மபொலீஸில்
ஒப்பெதடத்தைால் பெணத்தற்கு பெணம்!  பொராட்டு!  அத்துடன மபெப்பெரகளிதளல்லாம் தபெரிச
தபெரிசோய் மபொட்மடா வரும்!

     எங்களது  மஜாரான  மநரதம  பெதறசோற்றப்பெடும்.  மபெட்ட  எடுக்கபெடும்  ஆமாம்  –
அதுதைான சேரி!

     “மாமா!  கிளம்பங்க!“  எனற  பெள்ளத்தல்  குறிப்படன  ஓடவந்து  ஆட்மடாதவ
மறித்தைான.

  “எங்மகடா...?“

     “நங்க  தசோனனபெடமய  ஸமடஷனில்  தபெட்டதய  ஒப்பெதடக்சிருமவாம்!ஈ“  எனற
அவதரயும்  ஆட்மடாவுக்குள்  அதழைதைதைான.  அவனதடய  தடீர  மாற்றம்  அவருக்கு
விளங்கவில்தல.  அமயாக்கிய  பெயல்  –  எனன  தட்டம்  மபொட்டருக்கிறாமனா  எனற
பெயந்தைார.

      மீட்டர  மபொடப்பெடாமமல  ஆட்மடா  ஓட.  அவனக்கு  ஆரவம்  தைாங்கவில்தல.
கற்பெதன  ஓடற்ற.  தபெட்டக்குள்  எனன  இருக்கும்...  தைங்கமா,  தவரமா  இல்தல
தவடூரியமா....? அததை அறிந்து தகாள்ள தககளில் அரிப்தபெடுத்தைது.

     சேட்தடன  மூடதயத்  தறந்து  ஒருக்களித்துபெ  பொரத்தைான.  உள்மள  காப்பி  கலரில்
சீசோக்கள்!  எல்லாமம  தரண்டங்குல  உயரம்தைான!  ரப்பெர  காரக்  மபொடப்பெட்டு.  டமரயில்
கச்சிதைமாய் அடுக்கப்பெட்டருந்தைன.

     காற்றவாக்கில்  அதலிருந்து  மயக்கமாய்  ஆல்கஹால்  பெணம்!  எனன  இதவகள்?
தமகாட்! எங்கக்கா காட்! பொட்டல்களில் எனன... மயக்கம் மருந்தைா...?

     “ஆட்மடாதவ நிறத்துப்பொ!“

     “ஏண்டா..?“

     “டதரவர! ந நிறத்துப்பொ!“
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     ஆட்மடா சேறக்கிக் தகாண்டு ஓரம் கட்டவும் இறங்கி,  பெத்து ரூபொய் மீட்டருக்கு மமல்
தமாய்  தகாடுத்து  அனப்பிவிட்டு,  “மாமா!  நல்லமவதள....  மடத்தைனம்  தசேய்யாமல்
தைப்பித்மதைாம்!“

     “எனனடா தசோல்மற ந.? எனக்கு ஒண்ணுமம பரியதல!‘‘

     “உங்களுக்கு எனதனக்கு பரிஞ்சிருக்கு?  தபெட்டக்குள்மள எனன இருக்கு ததைரியுமா...
அவ்மளாவும் சகரு!“

     ‘‘சகரா.?“

  “ஆமாம்.  அத்மதைாட  ஒரு  பிரவுதனயும்  மசேரத்துக்குங்க!  இது  சோதைா  தபொட்டயில்தல.
மகாடீஸவர தபெட்ட!  அது சோதைாரண தபொம்பெதள இல்மல மாமா!  கடத்தைல் தபொண்ணு!
இததை தபொட்டலம் மபொட்டு காமலஜ வாசேல்ல உக்காந்தைாக்கூட மபொதும் ஒமர வாரத்துல
நாம ஹரஷத் மமத்தைாதவமய மிஞ்சிருமவாம்!“

  “மவணாம்ண்டா.. அந்தை தபொண் பொவம்!“

  “பொவமா.  ஹாஹ்ஹா!  சிங்காரிச்சகிட்டு  தசேனட்டு  மபொட்டுகிட்டு  ஆட்மடாவுல
ஏறினப்பெமவ நிதனச்மசேன. சேரியான ஃப்ராடுனன!“

     “அவள் எப்பெடயிருந்தைால் நமக்தகனனவாம்! அவ தைப்ப பெண்ணணால் அததை அவமள
அனபெவிச்சட்டுப் மபொறாள். நாம் மபெசோமல் மபொலீஸில் ஒப்பெதடப்மபொம் – அவங்களாப்
பொரத்து  தகாடுக்கிற  சேனமானத்ததை  வாங்கிகிட்டு,  ஃமபொட்மடா  எடுத்தைால்  மபொஸ
தகாடுத்துவிட்டு வந்தருமவாம்!“

    “உளறாதீங்க  மாமா!  இததைக்  தகாண்டு  மபொய்  தகாடுத்தைால்  சேனமானம்  தகயில்
தகாடுக்கமாட்டாங்க!  முதுவுலதைான  கிதடக்கும்.  உள்மள  தைள்ளி  மயக்கமருந்து
கடத்தனவரகதள மபொலீஸ சோகசேத்துடன வதளத்து – ஒடத்து பிடத்துனன அவங்க தைான
மபொட்டாவுக்கு மபொஸ தகாடுப்பொங்க!“

     “ஆமாம்.  அதுவும்  கூட  சேரிதைான.  மபெசோம  அந்தைப்  தபொண்ணு  கிட்டமய  தருப்பி
தகாடுத்தருமவாம்!“ எனற தபெட்டமமல் இருந்தை ஸடக்கதரப் பொரத்தைார. அதல் தகஃபொ
மலபெரட்டரீஸ தடல்லி எனறிருந்தைது. மபொன நம்பெரகூட ததைளிவாயிருந்தைது.

     “பொரத்தீங்களா...? சேந்மதைகம் வரக்கூடாதுனன மலபெரட்டரினன சீட்டு ஒட்டயிருக்காள்!
எல்லாம் கமடாத் கஜம். மாமா! இததை வச்சகிட்டு அவளிடம் டீல் மபொடுமவாம்!“ 

     “எனனனன?“

     “உனமனாட  மருந்து  எங்கள்  தகயில்!  மரியாததையாய்  ஒரு  லட்சேம்  தகாடுத்தட்டு
இததைப்  தபெற்றக்  தகாண்டு  மபொ!  ஒரு  வாரம்  டயம்!  அதைற்குள்  லட்சேம்
வரவில்தலதயனறால்  மருந்து  மபொலீஸல  ஒப்பெதடக்கப்பெடும்ன  மபொன
மபொயிடுமவாம்!“

     “மவணாம்டா.  எதுக்கு  வம்ப!  எத்தைதன  கததைகள்ல  பெடச்சியருக்மகாம்... !
எவ்வளவுதைான  தட்டம்  மபொட்டு  பிளாக்தமயில்  பெண்ணனாலும்  கதடசியில்
மாட்டக்குவாங்க! நாம மபெசோமல் மபொலீஸைுல...“
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     “விவரம்  பயிதை  மபெசோதீங்க  மாமா!  நங்கள்  மவணுமானால்  மயாக்கியமாய்  நடந்து
தகாள்ளலாம்.  எல்லா  மபொலீஸைுங்களும்  அப்பெடமய  மயாக்கியமாய்  நடவடக்தக
எடுப்பொங்கண்ணு  எதரபொரப்பெது  முட்டாள்தைனம்!  நம்தமவிட  அவங்க  கில்லாடங்க!
காதும்  காதும்  வச்சேமாதரி  மகஸ  தபெல்  பெண்ணாமல்  அவங்கமள  அந்தை  தடல்லி
லாபெரட்டரிமயாட டீல் மபொட்டுவிடக்கூடும்!“

     “மபொலீஸ அப்பெடக்கூட தசேய்யுமா....?“

     “ஏன  தசேய்யாது?  ஸமடஷனல  வச்ச  தகாதல  நடக்குது,  கற்பெழிப்ப  மபெசோம  வாங்க
மாமா! வலிய வந்தை ஸ்ரீமதைவிதய எட்ட உததைக்காதீங்க!“

     விமல் அவதர அதழைத்துக் தகாண்டு,  தடல்லிக்கு அந்தை அட்ரஸிற்கு உடமன மபொன
மபெசே மவண்ட எஸ.ட.ட பூத்ததைத் மதைட நடக்க ஆரம்பித்தைான.

     அமதை சேமயத்தல் –

     பெக்கத்து  மபொலீஸ  ஸமடஷனில்  அந்தைப்  தபெண்,  “சோர!  எனனதடய  சிகப்ப  கலர
தபெட்டதய பெஸ ஸடாப்பில் தைவறவிட்டு விட்மடன.  அததை நங்கள்தைான கண்டுபிடத்துதை
தைரமவண்டும்!“ எனற பகார தகாடுத்துக் தகாண்டருந்தைாள்.

     “அதல் அப்பெட எனனம்மா தவத்தருந்தைாய்?“

     “அந்தை  பெகுதயில்  காலரா  பெரவியிருக்கிறததைனற  ஜனங்களிடமிருந்து Stool  எடுத்து
தடல்லி மலபிற்கு அனப்பெச் தசோல்லி அரசோங்கம் தசோல்லியிருந்தைது!“
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18. ஒமர ரகம்!

  ததைரு முழுக்க அந்தை வீட்டு வாசேலில் நிரம்பியிருந்தைது. மகாமதக்கு தபெருமிதைம் 
பிடபெடவில்தல. இருப்பக் தகாள்ளாமல் வாசேலுக்கும் அதறக்குமாய் அவள் நடந்துக் 
தகாண்டருந்தைாள்.

     சேற்ற  மநரத்தல்,  “என  டாக்டர  மருமகள்  தரடயாயிட்டா!  ஒவ்தவாருத்தைரா  வந்து
பொருங்கள்!“  எனற தசோல்லிவிட்டு அதறக்குள் ஓட, “நிரமலா!  உனதன பொரக்கணும்ன
எல்மலாரும ஆதசேபெடறாங்க. தவளிமய வாம்மா!“ எனறான கனிவுடன.

     அவள் மசேதுதவப் பொரக்க, அவன, “எனனம்மா இததைல்லாம்...?“ எனறான மகாபெமாய்.

     “ந  சம்மா  இரு.  இது  உன  தபெண்டாட்ட  மட்டுமில்தல.  என  மருமகளும்  கூட
டாக்டரனனா சம்மாவா...? ந வாம்ம்! கழுத்தல் அந்தை ஸதடதைதஸை மாட்டக்தகா!“

     தைாயின  மபொக்கு  மசேதுவுக்கு  பரியவில்தல.  தபெண்களுக்குப்  பிடவாதைம்  அதகம்.
ஒனதறப் பிடத்துவீட்டால் அததைச் சோதக்காமல் விடமாட்டாரகள்!

     மகாமதயும்  மருமகள்  விஷயத்தலும்  கூட  அப்பெடத்தைான.  டாக்டரதைான  மவண்டும்
எனற  ஒற்தறக்  காலில்  நினறாள்.  “நம்  வீட்டல்  வக்கீல்  இருக்கிறாரகள்.  எனஜீனியர.
ஆடட்டரும்  இருக்கிறாரகள்.  டாக்டர  தைான இல்தல.  வீட்டல் டாக்டர  இருந்தைால் அது
நமக்கு  எத்தைதன  தபெருதம!  நம்  குடும்பெம்  முழுக்க  இலவசேமாகச்  சிகிச்தசே
பெண்ணக்கலாம். தவளிமய டாக்டருக்கு தகாடுத்துக் தகாடுத்து மாளதல!“

     “எதுக்கும்மா  மவண்டாதை  ஆதசேதயல்லாம்!  நம்  தைகுதக்கு  ஏத்தைபெடதைான  தபெண்
பொரக்கணும்.  நாமனா  சோதைாரண  ஆபிசேர.  எனக்குத்  தைகுந்தைமாதரி  சமாரான  பெடப்ப,
சமாரான வருமானம் மபொதைாதைா? தபொண்ணு எப்பெயுமம மட்டமாகதைானிருக்கணும்!“

     அப்மபொ சேரி, குட்தடயா பொரத்தைாப் மபொச்ச!“  

     “ஐமயா...  அம்மா!  நான  உயரத்ததைச்  தசோல்லமல.  வருகிறவன  நம்தமபிட
பெடப்பலயும்,  வசேதயிலயும்  குதறவாக  இருந்தைால்தைான  வாழ்க்தக  சிறக்கும்.
அப்மபொதுதைான அவள் நம்தம மதப்பொள். இல்மலனனா ஈமகா பிரச்சேதன வரும்!“

     “அததைல்லாம்  எதுவும்  வராது.  உனக்கு  எதுவும்  ததைரியாது.  ந  சம்மாயிரு!“  எனற
அவனது வாதய அடக்கி, ஊதரல்லாம் மதைட அதலந்து அவள் விருப்பெப்பெடமய டாக்டர
மருமகதளக் தகாண்டு வந்து விட்டாள்.

     வந்தைதைதலிருந்மதை  நிரமலாதவ  அவள்  தவத்தை  இடத்தல்  தவப்பெதல்தல.  சேதைா...
மருமகள்! மருமகள்! இப்மபொததைல்லாம் அவளுக்கு மகதளவிட மருமகள்தைான உசேத்த!

     மசேதுவும் அததை தபெரியதைாய் எடுத்துக்தகாள்வதல்தல.

     நிரமலாவின  கிளினிக்  பெக்கத்து  டவுனில்  ஏற்பொடாகிக்  தகாண்டருநதைது  மகாமத
அவளிடம் தையங்கித் தையங்கி, “ஏம்மா!  கிளினிக் டவுனில் மபொடுகிறாயாமம...  இங்மகமய
இந்தைக் கிராமத்தல் வச்சக்கக்கூடாதைா...?“ எனறாள்.
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     “கிராமத்தலா...அது  அத்தைதன  தசேௌகரயப்பெடாதைத்மதை!  டவுனில்  எனறால்  ஜனங்கள்
அதகம் வருவாரகள்.“

     அதுக்கில்மல... இங்மகனனா நம்மூர ஜனங்களுக்கு வசேத.“

     “ஏன  டவுன  தராம்பெ  தூரமா  எனன  –  பெஸ  பிடச்சோல்  அதர  மணமநரம்!  அஞ்ச
நிமிஷத்துக்கு ஒரு பெஸ ஓடுமதை... !“

     மகாமதக்கு அதைற்குமமல் அவதள வற்பறத்தை முடயவில்தல.

     கிளினிக் ஆரம்பித்தைதலிருந்து நிரமலாவிற்கு ஓய்வில்தல.  ஒமர அதலச்சேல்,  சேரியான
தூக்கமில்தல.  மகாமதயும்,  தைன  உறவினர  மட்டுமினறி  ஊர  தபெண்கதளதயல்லாம்
அதழைத்து வந்து காட்ட இலவசேமாய் அனப்பிக் தகாண்டருந்தைாள்.

     நிரமலாவிற்கும் மறக்கமுடயாதை நிலதம.

     ஒருசேமயம்  நிரமலா  அலுப்படன  தூங்கி  தகாண்டருந்தை  மபொது  மகாமத  ஓடவந்து,
“மருமகமள! எழுந்தரு, எழுந்தருச்சவா!“ எனற அவசேரப்பெடுத்தனாள்.

     “எனனத்மதை?“

     “பெக்கத்து வீட்டுப் தபெயன கீமழை விழுந்து காலில் அட! எனனனன வந்து பொர!“

     அவள்  தவறப்படன  மபொய்  பொரக்க,  தூக்கம்  மபொன  தவறப்ப  இனனம்
அதகமாயிற்ற. “அவனக்கு தபெரிய அட ஒனறமில்தல.  மலசோன சிராய்ப்பதைான.  அததை
தடட்டால் மபொட்டு கழுவி டஞ்சேர மபொட்டுக் கட்டனால் மவதல முடந்தைது. இததை யார
மவண்டுமானாலும் தசேய்யலாம். டாக்டரதைான மவணும் எனபெதல்தல.“ நிரமலா அததைச்
தசோல்லிக்  கடுப்பெடக்க,  மகாமதக்கு  பிறர  முனனில்  அவமானமாயிற்ற.  அனற
அவரகளுக்குள் முதைல் விரிசேல் விழுந்தைது.

     பிறகு  மவதறாரு  நாள்  மகாமத  கிளினிக்கிற்கு  வந்து,  “எனக்கு  அசேதயா  இருக்கு.
நடந்தைால் மூச்ச வாங்குது, எனனனன பொர!“ எனறாள்.

     தடஸட் பெண்ணப் பொரத்தை மபொது அவளுக்கு சகர அதகமிருந்தைது பி.பி யிம் கூடுதைல்.

     “அத்மதை! உங்களுக்கு சேரக்கததை அதகமிருக்கு. ஸவீட் சோப்பிடாதீங்க, காய்கறி பெழைங்கள்
மசேரத்துக்குங்க.  அரிசி  சோதைம்  குதறக்கணும்!“  எனற  அவள்  கதடப்பிடக்க  மவண்டய
வழிமுதறகதள எடுதைதுச் தசோனனாள்.

     ஆனால்  மகாமதக்கு  அததைதயல்லாம்  கதடபிடக்க  முடயவில்தல.  நனறாகச்
சோப்பிட்டு வளரந்தை மதைகம்! ருசிகண்ட நாக்கு! கட்டுப்பெடுத்தை முடயவில்தல.

     ஒரு  சேமயம்  மகாமத  தைட்டுநிதறய  சோப்பொடு  எடுத்து  தவத்து  சோப்பிட்டுக்
தகாண்டருப்பெததைப் பொரத்தைதும் நிரமலாவிற்கு பெக்தகனறிருந்தைது.  உடல் முழுக்க சீக்தக
தவத்துக்  தகாண்டு  இப்பெட  பெண்ணுகிறாரகமள...‘  எனற  அததை  பிடுங்கிப்  மபொய்க்
தகாட்டனாள்.

     “அத்மதை! ம்கூம். நங்க இவ்மளாதவல்லாம் சோப்பிடக் கூடாது. தரஸ ஒரு கப் மபொதும்.
சேப்பொத்த சோப்பிடுங்க. மகழ்வரகுக்களி!“
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     “அததைல்லாம் சோப்பிட்டால் வயிற மந்தப்பொகுமதை!“

     “பெரவாயில்தல. நிதறய நடங்க. சம்மா உட்காரந்தருக்காம குனிஞ்ச நிமிரந்து மவதல
தசேய்ங்க!“

        அவள் யதைாரத்தைமாய்ச் தசோல்ல விரிசேல் அதகமாயிற்ற.

     “நான நிதறய சோப்பிடமறனாமம  –  சம்மா உட்காரந்தருக்மகனாமம  –  இவ காசிலியா
சோப்பிடமறன!“  எனற  ஊர  முழுக்க  பலம்பெ  ஆரம்பித்தைாள்.  “தங்கிற  மசோற்தறப்
பெறிக்கிறாள்.  எல்லாம்  டாக்டர  எனகிற  தமிர!  அகம்பொவம்!  ந  டாக்டதரனறால்  அததை
உனமனாட தவத்துக தகாள்!“ எனற பதகந்தைாள்.

     மூனறாவது விரிசேல் மகாமதயின தைங்தகயின மூலம் விழுந்தைது.

     அவளுக்கு உடம்ப  முடயதல  எனற  வர,  நிரமலா மாத்ததர  எழுதக் தகாடுத்தைாள்.
கதடயில் மாத்டதைதர மாறி மபொய்விட, அது ததைரியாமல் அவள் சோப்பிட்டு, ஒமர வாந்த!
மபெத! சினன மாமியாருக்கு ஆச்ச மபொச்தசேனறாயிற்ற.

     உடன மகாமத மதல ஏற ஆரம்பித்தைாள்.

     “இவள்  என  மசோற்றில்  மண்  அள்ளி  மபொட்டது  பெத்தைாதுனன  என  மமலுள்ள
தவறப்தபெ... என தைங்தக மமலும் காட்ட, அவதளயும் தகால்லப் பொரத்தைாள்“ எனற ஊர
முழுக்க டமாரமடக்க –

     அததை மகள்விப்பெடதும் நிரமலா, “எப்மபொ எனமமல சேந்மதைகம் வந்தைமதைா – நம்பிக்தக
இல்தலமயா இனி இந்தைக் குடும்பெத்தலுள்ள யாருக்கும் தவத்தயம் பொரக்க மாட்மடன.
நான எத்தைதன நனறாக தவத்தயம் பொரத்தைாலும் என மமல் பெழிதைான வரும். இனி இந்தை
வீட்டலும் இருக்க மாட்மடன!“ எனற தசோல்லி டவுனில் வீடு பொரக்க-

     நடந்தை தைவற பரிந்தைதும் மகாமத மசேதுவிடம் வந்து “உன தபெண்டாட்டயின தமிதரப்
பொரத்தயா...  ஏமதைா  தைப்ப  நடந்து  மபொச்ச.  எங்க  மமலதைான  தைவறனன
ஒத்துகிட்மடாமில்மல  –  அப்பறம்  இனனம்  எனனவாம்...?  அவளுக்கு  ந  பத்த
தசோல்லக்கூடாதைா?“ எனற பொய்ந்தைாள்.

     அவன பெதல் எதுவும் தசோல்லவில்தல.

     அம்மா,  நிஜமாலுமம  நல்லததை  நிதனத்துத்தைான  டாக்டர  மருமகதளத்  மதைடனாள்.
எந்தைக்  காரணத்தற்காக  டாக்டர  மருமகள்  மவண்டும்  எனற  ஆதசேபெட்டாமளா  அது
இப்மபொது  நிதறமவறாமல்  மபொவதல்  அவனக்கும்  சேங்கடம்  மதைானறிற்ற.  ஆனால்
எனன தசேய்ய முடயுமாம்!

     தபெண்கள்  எல்மலாரும  பெடத்தைாலும்  –  பெடத்தருக்கா  விட்டாலும்  ஓமதை  ரகம்தைான!
ஒருவருக்தகாருவர  அனசேரதண  கிதடயாது.  இந்தை  உலகத்தல்  மாமியாரகளும்  மாறப்
மபொவதல்தல  –  மருமகள்களும் தருந்தைப்  மபொவதல்தல!  இவரகளுக்கிதடயில் மகன
எனபெவன ஊதம, உதைாவாக்கதரஇ ஒனறக்கும் ஆகாதைவன.

     “எனனடா...  நான  பொட்டுக்குக்  மகட்டுகிட்மடயிருக்மகன.  ந  மபெசேமாட்மடனறாய்...?
நயும் தபெண்டாட்ட பித்தைனாயிட்டயா...?“
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     அந்தை  வாரத்ததை  சேரதரனற  உதரக்க  மசேது,  “அம்மா!  எனக்கு  இங்கு  எனன உரிதம?
எனக்கு தைான எதுவும் ததைரியாமதை!  இதல் தைதலயிட நான யார,  நயாச்ச  –  உன டாக்டர
மருமகளாச்ச – எப்பெடமயா மபொங்கள்!“

     தசோல்லிவிட்டு விருட்தடனற தவளிமயறினான.
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19. இனமற கதடசி

  டதரவ் – இன மஹாட்டலில் காரகள் ஒழுங்கில்லாமல் அண வகுத்தருந்தைன. காருக்குள் 
குடும்பெமம ஐக்யமாகியிருக்க. தவயிட்டரகள் பெணமவாடு அவரகளிடம் ஆரடர எடுதைதுக 
தகாண்டருந்தைனர.

     பல்தவளியில்  மடபிள்கதைள்  நிரம்பியிருந்தைன.  மஹாட்டதலச்  சற்றிலும்  மரங்கள்
அடரந்தருந்தைன. அந்தைப் பெகுத முழுக்க தமல்லிய இருடடு.

     காரடனில்  அங்கங்மக  ராட்சேஷ  டவிகள்!  அவற்றில்  தவள்தளக்காரிகள்  ஜட்ட  –
பிராமவாடு பீச்சில் ஓடக்தகாண்டருந்தைனர. குழைந்ததைகள் ஊஞ்சேலாடன சேறக்கின.

     வாடக்தகயாளரகதளல்லாம்  பெணம்  மபொவது  பெற்றி  கவதலபெடாமல்
உல்லாசேமாயிருக்க  மரம்  ஒனறின  கிதளயில்  அமரந்தருந்தை  அவனக்கு  மட்டும்
தடனஷன!

       அவனது தகயில் வில் மபொனற அதமப்பில் உபெகணம் ஒனறிருந்தைது. அதைன முகப்பில்
கம்ப ஒனற தபொருத்தைப்பெட்டு.  அதைன நுனியில் ஊசி ஒனற தசோருகப்பெட்டருந்தைது.  அந்தை
ஊசியில் சேயதனட்.

     அவன – தபெருமாள் – 35, ததைாழில் - தகாதல!

     இனனாதர  இந்தை  மதைதக்குள்  முடத்துவிட  மவண்டும்  எனற  தசோல்லி  விட்டால்
மபொதும் அனனாருக்கு அந்தைத் மதைதக்கள் சேமாத கட்டவிடுவான.

     தகாதலதய  ஏவுவது  யார  எனதறல்லாம்  அவனக்குத்  ததைரிவிக்கப்பெடுவதல்தல.
ததைரிந்தைால் பினனால் அததை தவத்து மிரட்டக்கூடும் எனகிற எச்சேரிக்தக உணரவு!

     அவனம்  அதுபெற்றி  ததைரிந்து  தகாள்வதல்தல.  ஆதளக்  காட்டுவாரகள்.
ததரமதறவிலிருந்து  தைகவல்  வரும்.  கூடமவ  அட்வானஸைும்.  இவன  கச்சிதைமாய்
காரியத்ததை முடத்து விடுவான.  மகஸ பெரபெரப்பொய் தகாஞ்சே நாட்களுக்குப் மபெசேப்பெட்டு
அப்பறம் பெரணற்குப் மபொய்விடும்.

     தபெருமாளின  கண்கள்  இப்மபொது  அருண்  எனம்  இதளஞனின  மமல்.  அவன
இதளஞரணத்  தைதலவன.  கட்சிக்குள்  அவன  மகாஷ்ட  மசேரக்கிறானாம்.  விட்டால்
தைதலதமக்கு ஆபெத்து எனற தபெருமாதள ஏவியிருக்கிறாரகள்.
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     தைனக்குக்  குறிதவக்கப்பெடுவததை  அறியாதை  அவன  இப்மபொது  நானகாவது  மடபிளில்
அமரந்து  இடயாப்பெத்தல்!  அருகில்  நண்பெரகள்  அவனக்கு  தசேலவு  தவத்துக
தகாண்டருந்தைனர.

     தபெருமாள் கூம்பின விதசேதயத் தைட்டவிடத் தைருணம் பொரத்துக் தகாண்டருந்தைான. ஒரு
தசேகண்டு  மபொதும்  –  ஊசி  அருணனந  பஜத்தல்  பொய்ந்து,  தைாக்கி,  ரத்தைதல்  சேயதனதட
கலந்துவிட்டு, ஈரப்பெதைமானதும் கீமழை விழுந்துவிடும்.

     பொரட்டக்கு  எறம்ப  கடத்தைது  மாதரிதைான  இருக்கும்.  யாருக்கும்  எந்தைச்  சேந்மதைகமும்
வராமல் அடுத்தை நானதகந்து மண மநரத்தல் ஆள் காலி!

     தபெருமாளும் வந்தைது முதைமல பொரக்கிறான  –  அருண் தகாஞ்சே மநரமும சீட்டல் அமர
மாட்மடனகிறான.  எழுந்து  மபொவதும்,  மபொன  பெண்ணுவதும்,  அக்கம்  பெக்கம்
தகதகாடுப்பெதும்...

     இப்மபொதுதைான தசேட்டலாகியிருககிறான.

     விடக்கூடாது. தைாக்கு!

     ஒனற...

     இரண்டு...

     மூனற!

     நானகாவது தநாடயில் அவன விதசேதயத் தைட்டனதுதைான தைாமதைம்,  ஊசி மினனலாய்
பொய்ந்து மபொக-

     அந்தை மநரம் பொரத்துதைானா அருண் தைன ஷுவின மலதஸைக் கட்டக் குனிய மவண்டும் ?
தசே!

     எல்லாமம மவஸட்!

     அடுத்தை  ஊசிதய  முயலலாம்  எனற  பொரப்பெதைற்குள்  அருண்  எழுந்து  விட்டான.
அவசேரமாய் பில் தபொடுத்துவிட்டு தைன காரில் கிளம்பிப் மபொய்விட்டான.

     மபொகட்டும்! எங்மக மபொய்விடுவான! எப்பெடயும் ராத்தரி தைன ரூமிற்கு அவன பெடுக்க
வந்துதைாமனயாகம்! ரூமில் அவன தைனியாகத்தைான இருக்கிறான. தராம்பெ வசேத.
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     ராத்தரி  பெனனிரண்டு  மண  வதர  தபெருமாளுக்கு  சேந்தைரப்பெமம  கிதடக்கவில்தல.
அருண் தைனி வீடு எடுத்து தைங்கியிருந்தை வீட்டுப்பெக்கம் நண்ட மநரம் காத்தருந்தும் எந்தைப்
பிரமயாஜனமுமில்தல.

     அங்கு ஆட்கள் வருவதும் மபொவதுமாயிருந்தைனர. தைதலதமக்கு மவட்டு தவக்க அவன
ராத்தரிமயாடு ராத்தரியாய் சேதத்தட்டம் தீட்டக் தகாண்டருக்கிறான மபொலிருக்கிறது.

     இனறதைான  கதடசி  நான.  விடவதற்குள்  அவதனத்  தீரத்து  கட்டாவிட்டால்  ஏவின
ஏதஜண்ட் சம்மா இருக்கமாட்டான. துதளத்ததைடுத்து விடுவான.

     தபெருமாளுக்குத் தூக்கம் தூக்கமாய் வந்தைது.

     வீட்டற்கு  வந்தைான.  மதனவி  –  மகதனல்லாம்  அலுப்பொய்  தூங்கிக்  தகாண்டருக்க,
ஓதசேயினறி கதைதவத் தறந்து தைன அதறக்கு மபொய் ஐக்யமானான.

     தூக்கம் வரவில்தல.

     அருதண எப்பெடயும் தீரத்தைாக மவண்டும்.

     எப்பெடத் தீரக்கப் மபொகிமறன? சேற்ற மநரத்தல் மயாசேதனதய தூக்கம் தவனறது.

     விடயற்காதல.

     வானம் நனறாக இருட்டயிருந்தைது.  மப்பம் மந்தைாரத்துடன தபொசே தபொசேதவன தூரல்.
குளிரகாற்ற  ஜில்தலன  ஜனனல் வழி  தைாக்க,  தபெருமாளின  தூக்கம்  மபொயிற்ற.  எழுந்து
மசோம்பெல் முறீத்தைான.

     மண பொரத்தைான.

     நானகு.

     முகம் துதடத்துக தகாண்டு டரஸ தசேய்து தகாண்டான.

         தகயில்  தைனக்கு  மவண்டய  உபெகரணங்கதள  எடுத்துக்  தகாண்டு.  தமல்ல
தவளிமயற முயனற மபொது மதனவி விழித்துக் தகாண்டு, “எங்மகய்யா கிளப்பிட்மட...?“
எனற மறித்தைாள்.

     “தவளிமய தகாஞ்சேம் மவதலயிருக்கு!“
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     “இந்தை  அசேந்தை  மநரத்தல்  அப்பெட  எனன  மவதல..  ம்?  ராத்தரி  எப்மபொ  வீடு
தரும்பினாய்? தபெண்டாட்ட பிதள பெத்தன கவதல உனக்கு இருக்கா.?“

     “விடுட தகதய! இப்மபொ எனன ஆகீ மபொச்சனன இப்பெட பிடுங்குகிறாய்...?“

     “இனனம்  எனனய்ய  ஆகணும்  வீடு  ஒழுகுது.  பொல்  காரடு  தீரந்து  மபொச்ச.  மாத்த
தகாடுய்யானன தசோல்லி நானகு நாளாச்சி. மகட்கறியா ந? நானகு நாளாய் வீட்டல் பொல்
பொக்கட் மபொடமல!“

     “பொல் பொக்கட் தைாமன.?“ எனற மபொது அவனது மனதல் மினனல் ஒனற தவட்டற்ற.
“இனதனக்கு ஒருநாள் தபொறத்துக்மகா. நாதளக்கு எல்லாத்ததையும் சேரி பெண்ணடமறன!“

     தசோல்லிவிட்டு தபெருமாள் தபெக்கில் ததைாற்றினான.

     கணவன  மபொய்விட்டாமன  எனற  அவள்  சம்மா  இருக்க  வில்தல.  தூங்கிக்
தகாண்டருந்தை  மகதன  எழுப்பி,  “கமணச!  எழுந்து  பூத்துககுப்  மபொய்  பொல்  வாங்கி
வாடா!“  எனற  அவதன  பிடத்து  உலுக்க  ஆரம்பித்தைாள்.  இந்தை  வீட்டல்  யாருககும்
தபொறப்பில்தல.

   “தூக்கம் வருதும்மா!“

     “தபொல்லாதை தூக்கம்! எழுந்தரு நாமய!“

     “இனனம் தகாஞ்சே மநரம் கழிச்ச மபொமறம்மா!“

     “ம்கூம்.  உடமன  கிளம்ப!“  எனற  பொத்தரத்ததை  நட்டனாள்.  அவன  தவறப்படன
எழுந்து டராயதர சேரி  பெண்ணக் தகாள்ள  ‘இந்தைா பெணம்.  பெத்தரம்!“  எனற  நட்டனாள்.
“சீக்கிரம் மபொ! இல்லாட்ட தீரந்து மபொயிரும்! எனன ததைரிஞ்சதைா....“

     “சேரிம்மா“  எனற  கமணச  மகாட்டு  வாதயத்  துதடத்துக  தகாண்டு  நடக்க
ஆரம்பித்தைான.

     தபெருமாள்,  ஒருவனின  வீட்டுக்கு  முந்தன  ததைருவிமலமய  தபெக்தக  நிறத்தனான.
மதழையின நசேநசேப்பில் ததைரு தவறிச் மசோடயிருந்தைது.

  அருணன வீடும் கூட நிசேப்தைத்தல்.

     ததைரு விளக்குகள் மயாசித்து எரிந்துக் தகாண்டருந்தைன.  அந்தை வீட்தட அதடந்தைதும்
அக்கம் பெக்கம் தருமபிப் பொரத்தைான. யாரும ததைனபெடவில்தல.
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     சேட்தடன காம்பெவுண்டல் ததைாற்றினான.

     அந்தைப் பெக்கம் ஒரு ஜம்ப்!

     வாசேதல உற்றக் கவனித்தைான. அவனது எதரபொரப்ப வீண் மபொகவில்தல.

அங்மக கதைவின நடுமத்தயில் பூதனக்கு பெயந்து தகாண்டு தபெ ஒனற ததைாங்கிற்ற.

     அதல் பொல் பொக்கட்! ஜில்தலன அதைன தவளிபெக்கம் நரத்தவதலகள். இப்மபொதுதைான
மபொட்டருக்கான.  தராம்பெ  வசேத.  ரிஸக்கில்லாமல்  காரியத்ததை  முடீக்கலாம்.  யாரும்
பொரக்கவில்தல.

     தபெருமாள் மயாசேதனயுடன அந்தை பொக்கட்தட எடுத்தைான.

     தபெயிலிருந்து சிரிஞ்ச்.

     அதைற்குள் சேயதனட்.

     சிரிஞ்தசே  பொக்கட்டன  விளிம்பில்  தசேலுத்த  –  தவளிமய  எடுத்தைான.  மறபெடயும்
பொக்கட்தட  தபெயில்  மபொட்டுவீட்டு  மவகமாய்த்  தரும்பி  நடக்க  ஆரம்பித்தைான.
காம்பெவுண்ட்! ஜம்ப்!

     தபெக்!

     இத்தைதன எளிதைாய்க் காரியம் முடீயும் எனற அவன தகாஞ்சேமும் எதரபொரக்கவில்தல.

     பொல்பூத்தல் அந்தை இருட்டலும், அத்தைதன தூரலிலும கூட்டம் குழுமியிருந்தைது. எனக்கு
– உனக்கு எனற அடத்துக தகாண்டது.

     கமணசம்  மவண்டாதவறப்படன  கியூவில்  நினறிருந்தைான.  அவனக்குத்  தூக்கம்
தூக்கமாய் வந்தைது.

     தகாட்டாவி.  தூக்கத்ததை தகடுத்தை தைாயின மமல் தவறப்ப!  அதகாதலயில் எத்தைதன
ஆனந்தைமான தூக்கம்!

     பொல் கவுண்டரில் கிட்மட மபொனதும், பொத்தரத்ததை நட்டும் மபொது பொக்கட்டல் பெணம்
எடுக்க தகவிட்டவனக்கு அதரச்சி.

     அங்மக  தைாய்  தகாடுதைதை  பெத்து  ரூபொதயக்  காணவில்தல.  அதைற்குப் பெதல்  விரல்தைான
பொக்கட் ஓட்தட வழிமய தவளிமய மபொயிற்ற! மசே! எங்மகா விழுந்துவிட்டருக்கிறது.
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  அம்மாவிற்குத் ததைரிந்தைால் முகுது பெழுக்கும்.

   பொல் இல்லாமல் மபொனால் ததைாதலத்து விடுவாள்.  கடவிமள.  எனன இது மசோதைதன!
தூக்கம் மபொனதுமில்லாமல்...  அம்மாதவ நான எப்பெட சேமாளிக்கப் மபொகிமறன!  அவன
மயாசேதனயுடனம். தையக்கத்துடனம் தரும்பி நடக்க ஆரம்பித்தைான.

  தபெருமாள் மிகுந்தை உற்சோகத்துடுன தபெக்கிலிருந்து இறங்கினான. தபெண்டாட்ட வீட்டன
பின  பெக்கம்  எனனமவா  தசேய்து  தகாண்டருக்க,  தைன  அதறக்குப்  மபொய்  லுங்கிக்கு
மாறினான.

     இனனம் ஐந்து  மண மநரத்தல் அருண் காலி.  அவன இந்மநரம் பொல்பொக்தகட்தட
எடுதைதருபெபொன. தபெட் காபி! அதுமவ அவனது கதடசிக் காப்பி! ஹாஹ்ஹா!

 சேந்மதைாஷத்தல்  தூகம்  வரமறத்தைது.  சம்மானனாலும  இழுத்து  மபொரத்தக்  தகாண்டு
பெடுக்தகயில் விழுந்தைான.

   அதரமண மநரத்தல் வீடு வந்து மசேரந்தருந்தை கமணச மிகவும் உற்சோகமாயிருந்தைான.

     “இந்தைாம்மா  பொல்!“  எனற  பொக்தகட்தட  நட்டனான.  “இனி  என  தூக்கத்ததை
தகடுக்காமதை“ எனற அவனம் பெடுக்தகயில் விழுந்தைான.

     பொல்  வாங்காமல்  தரும்பினால்  அம்மா  அடப்பொள்  எனபெதைால்  எனன  தசேய்யலாம்
எனற மயாசேதனயுடன வந்து தகாண்டருக்கும்மபொது அருண் வீட்டல் ததைாங்கின பொல்
கண்ணல்  பெடஇ  சேத்தைமில்லாமல்  மபொய்  அததை  அபெகரித்து  வந்தைது  பெற்றி  அவன
மூச்மசேவிடவில்தல.

     அது அறியாதை தபெருமாள் பெடுக்தகயிலிருநதைபெடமய, “சீக்கிரம் காபி மபொட்டு எடுத்து
வாட!“ எனற தபெண்டாட்டதய அதைட்டனான.
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20. ததை பெனிதரண்டு

   சதைன அப்பெட ஒரு குண்தடத் தூக்கி மபொடுவான எனற நான தகாஞ்சேமும் 
எதரபொரக்கவில்தல.

     “உனனடன  அவசேரமாய்ப்  மபெசேணும்,  குதவத்  டவருக்கு  மாதல  ஐந்து  மணக்கு
வந்துவிடு“ எனற மபொனில் தசோல்லியிருந்தைான. மனதல் ஆதசேகதளயும் கனவுகதளயும்
சமந்து தகாண்டு ஓடவந்தை எனக்கு சேம்மட்டயால் அட!

     குதவத்  டவர  எனபெது  கூம்ப  வடவில்,  அற்பதைமான  டவர.  குதவத்தன  சினனம்.
சற்றிலும்  பல்தவளிகள்!  நச்சேல்  குளம்!  தூரத்தல்  கடலில்  இதளஞரகள்  பெடகு  சேவாரி
விட்டுக தகாண்டருந்தைனர.

     லிஃப்டல்  மமமல  மபொகும்வதர  அவன  வாய்  தறக்கவில்தல.  மமமல  சழைலும்
தரஸடாதரனட்டற்கப்  மபொனதும்  இப்பெட  உட்கார  எனற  எனதன  அமர  தவத்து
அவனம் எதமர அமரந்துக் தகாண்டான.

   அந்தை தரஸடாதரண்ட் தமல்ல ஊரந்துக் தகாண்டருந்தைது.

   அதைன  கண்ணாட  பிரிவுகளில்  சோல்மியா,  தமளிலா,  அமரபியன  கடல்,  ஜாக்ரா,  ஈராக்
பொரடர  எனற  எழுத  தவத்தருந்தைனர.  அந்தைந்தை  கண்ணாடகளுக்கு  மநராய்  அந்தைந்தை
பெகுதகள் தடலஸமகாப்பில் நனகு ததைரிந்தைன.

     நான  –  நரஸ.  இங்கு  சிட்ட  ஆஸபெத்தரியில்  கடந்தை  இரண்டு  வருடமாய்  மவதல.
இருபெத்ததைந்து  வயது.  அழைகுக்கும்  வனப்பக்கும்  பெசேங்கள்  எனக்கு  அறபெது  மாரக்
மபொட்டருக்கிறாரகள். சமார ரகம்தைான!

     ஊரில்  நல்ல  ஆஸபெத்தரியில்  தைானிருந்மதைன.  ஆனால்  தபெற்மறாரகளின
இயலாதமயாலுல்,  வறதமயாலும்,  இங்மக  அப்தள  பெண்ண  மதைரவு  எழுத
கனவுகதளயும், கல்யாணத்ததையும் தைள்ளி தவத்து விட்டு வந்தருக்கிமறன.

     மனக்கட்டுப்பொடு.

     இந்தை  வயதற்கு  ஏற்பெடக்கூடய  உணரச்சிகதள  எல்லாம்  எனனிடமும்  எழைாமல்
இல்தல.

     தைங்தககதள கதரமசேரக்கவும், தபொறப்பக்கதள நிதறமவற்றவும் அவற்தறக் கட்டப்
மபொட்டு தவத்தருந்தை மபொதுதைான, இந்தை சதைனின அறிமுகம் கிதடத்தைது.

     சதைன முப்பெத்து ஐந்து வயது. காமதைார நதரதய தட அடத்து மதறத்தருந்தைான. இங்கு
ஏமதைா ஒரு கானட்ராக்ட் கம்தபெனியில் மவதல.  ஏறக்குதறய ஒரு வருடமாய் சதைனடன
பெழைக்கம்.

     இங்மக  சேட்டதட்டங்கள்  கடுதம  எனபொரகள்.  ஆண்,  தபெண்  பெழைக  முடயாது.
மபெசேமுடயாது எனற தசோல்வததைல்லாம் ஓரளவிற்கு உண்தமதைான.
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     பெலவந்தைம்,  கற்பெழிப்ப  மபொனறவற்றிற்குதைான  தைண்டதன.  பெழைகுவதைற்கு  எந்தைப்
பிரச்சேதனயும்  இருப்பெதைாக  ததைரியவில்தல.  நாங்கள்  அதைற்கு  ஒரு  உதைாரணம்.
ஆஸபெத்தரியில் எத்தைதனமயா ஆண்களுடன பெழைகுகிமறன. மவற எவரிடமும மதைானறாதை
ஒரு ஈடுபொடு சதைனமமல்! எனக்மக பரியவில்தல. எப்பெட இவரிடம் மயங்கிமனன?

     ஒரு  சேமயம்  –  ஊரிலிருந்து  அவசேரமாய்  பெணம்  மவண்டும்  எனற  மகட்டருந்தைனர.
இங்கிருந்து தைபொலில் அனப்பினால் எப்பெடயும் மபொய்ச் மசேர, ஒருவாரம் ஆகிவிடும்.

     கடதைங்கதளல்லாம்  தபெரும்பொலும்  ஊருக்குப்  மபொகிறவரகளிடம்  அனப்பி  அங்மக
மபொஸட் பெண்ணுவதுதைான வழைக்கம்.

     அப்பெடயாரும்  மபொகிறாரகளா  எனற  விசோரித்தை  மபொதுதைான  சதைன  அகப்பெட்டான.
பெணத்ததை மநரிமலமய தகாடுதைது விடுகிமறன எனற வாங்கிப் மபொனான.

     தரும்பி வரும் மபொது எனக்காக வீட்டனர தகாடுத்தைனப்பின தபொருட்கதளதயல்லாம்
தகாண்டு வந்தைான.

     அதைனபிறகு  மபொனில்  மணக்கணக்காகப்  மபெசமவாம்.  (இங்மக  மலாக்கல்  மபொன  –
கால்களுக்கு சோரஜ கிதடயாது எனபெததை அறிக!)

     ஹாஸடலில் எந்தைக் கட்டுபொடும் இல்தல.  பெகலில் எங்கு மவண்டுமானாலும் மபொய்
வரலாம்.  ராத்தரிக்குள்  தரும்பிவிட  மவண்டும்.  வாரத்தல்  வியாழைன  –  தவள்ளி
விடுமுதற.

     அந்தை நாட்களில் சதைனடன சற்றாதை இடமில்தல.

     எண்டரதடயினட்தமண்ட் சிட்டயில்  –  சற்றியிருக்கிமறாம்.  பெறக்கும் ரயில்!  பெம்பிங்க
கார! தமஸிலா பீச்சில் ஒனறாய்க் குளியல்! சோல்மியா பீச்சீல் மபொட்டங்!

     சதைனின தமௌனத்ததை கதலத்து, “எனன விஷயம் தசோல்!“ எனமறன.

    “நாதள மறநாள் ஊருக்குப் மபொகிமறன.“

     “எனன விஷயம்?“

     “ததை – பெனனிரண்டல் என தருமணம்.“

     “இந்தைக் கிண்டல்தைாமன மவணானறது! நானில்லாமல் உனக்கு தருமணமா...?“

     “கிண்டலில்தல. நிஜம்.“

  “சதைன! எனன தசோல்கிறாய் ந? ஏன தடீருனன? இதுவதர ந தசோல்லமவயில்தலமய!“

   “எனக்மக ததைரியாது. வீட்டனர நிரப்பெந்தைம் – எனக்கு ஒரு முதறப் தபெண் இருக்கிறாள்.
அவதள நிச்சேயம்  பெண்ணவிட்டாரகளாம்!“

     “நம் விஷயத்ததை ந தசோல்லமவயில்தலயா....?“

     “இல்தல‘

     “ஏன?“
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     “தசோல்லியிருநதைால்  குதவத்மதை  மவண்டாம்  –  வந்துவிடு  எனபெர.  தசோல்வதற்குத்
தைருணம் பொரத்தருந்மதைன. அதைற்குள் அவரகள்...“

     “அப்மபொ நான? எனக்குக் தகாடுத்தை ப்ராமிஸ? எனனடன பெழைகினததைல்லாம்?“

     “ஸைாரி சிமநகா. எனக்கு எனன பெண்றதுனமன ததைரியல. ஒமர குழைப்பெமாயிருக்கு.“

     “சதைன! ந எனதன விரும்பவது நிஜம்தைாமன!“

     “ஆமாம்.“

     “நான உனக்கு நிச்சேயம் நல்ல மதனவியாக இருப்மபென எனகிற நம்பிக்தக உனக்கு
இருக்கிறதல்மல?“

     “நிச்சேயமாக.“

     “அப்பறம் இனனம் எனன தையக்கம்?  நாம் ஏற்கனமவ முடவு தசேய்தைபெட இங்மகமய
இந்தய தூரதைரகத்தல் தருமணம்...“

     “அது நடக்கும்ன மதைாணமல...“

     “ஏன?“

     “உனதனக்  கட்டக்தகாண்டால்  என  முதறப்தபெண்  தூக்கில்  ததைாங்கவாள்.  என
தபெற்மறாரகளும் இடந்துப் மபொவாரகள்!“ தசோல்லிவிட்டு சதைன கண்கதளக் கசேக்கினான.
நான தககதளப் பிதசேந்மதைன.

     ஹாஸடலுக்கு வந்தை பினப கூட எனக்கு அந்தைச் தசேய்ததய ஜீரணக்க முடயவில்தல.
சதைனில்லாமல் நான எப்பெட?

     சம்மாகிடந்தைவதளத் தூண்டவிட்டான.

     அடங்கிக் கிடந்தைவதள தைட்ட எழுப்பி, ஆதசேகதள கிளப்பிவிட்டு...ஏன? ஏன இப்பெட?

     சதைன தபொய் தசோல்கிறானா? சம்மா எனதனச் சீண்டப் பொரக்கிறானா?

  ரூமிற்கு  மபொன  பெண்ணனமபொது,  சதைன  தவளிமய  மபொயிருப்பெதைாய்ச்  தசோனனாரகள்.
அவனது  தருமணம்  பெற்றிக்  மகட்டமபொது,  “ஆமாம்.  நிஜம்“  எனற  ரூம்  மமட்
ததைரிவித்தைார.

     எனக்கு ராத்தரி முழுக்கத் தூக்கமில்தல.

     சேதைா சதைன சதைன எனற கட்டன மகாட்தடதயல்லாம் ஓமர நாளில் தைகரந்துவிட்டது.
நான இவனக்காக பிறக்கவில்தல.  இவதன நம்பி இங்மக வரவில்தல.  கடல் தைாண்ட
வந்தைது காதைலிக்க இல்தல.

     பெணம். குடும்பெப் தபொறப்பக்கள்!

தசோற்தை  வாழ்க்தகதய  தயாகம்  பெண்ணத்  தையாராகத்  தைான  வந்மதைன.  வந்தை  இடத்தல்
மனபொய்ச்சேல்,  வீழ்ந்து  விட்மடன.  பெணம்  சேம்பொதப்பெதுதைான  மநாக்கம்  எனறாலும் கூட
எதைற்காக இளதமதய வீணடக்க மவண்டும்? ஒரு சேறக்கல்.

     ஏன தசோந்தை வாழ்க்தகதய அழித்துக் தகாள்ள மவண்டும்?
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     சதைன  நல்லவன,  அவனடன  வாழைலாம்.  வீட்டனருக்கு  பெணம்தைாமன  மதைதவ?
அனப்பினால் மபொயிற்ற?

   சதைனடன தநருஙகிப் பெழைகி,  பெகலில் அவனது ரூமில் எனதனயும் மறந்து அவனக்குச்
சதைந்தரம் தகாடுத்து... எல்லாம் ஏன? அவன எனதனக் கட்டக் தகாள்வான எனறதைாமன!

     தவளிநாட்டனர  இங்கு  தருமணம்  தசேய்து  தகாள்வதைற்கு  சில  தைதடகள்  உண்டு.
சேட்டதட்டங்கள் உண்டு. இந்தயத் தூதைரகத்தல் மனச் தசேய்து. இருவரின பெடங்கதளயும்
தகாடுத்து  –  இந்த்  தருமணத்தல்  யாருக்காவது  மறப்ப  உண்டா  –  எனற  மநாட்டீஸ
ஒட்ட... பிறகுதைான முடயும்.

     அதைற்குகூட தையாராகி விட்மடமம! கதடசி மநரத்தல் ஏன இப்பெட ஒரு குண்டு?

     அனற.

     சதைன ஊருக்குப் பெயணப்பெடும் நாள்.

     எனக்கு மனது மகட்கவில்தல.  சதைதனப் பொரக்க மவண்டும் மபொலிருந்தைது.  அவனது
ரூமிற்குக் கிளம்பிமனன.

     நான மபொன மபொது அவன குளித்துக் தகாண்டருநதைான. தபெல்லடத்தைதும். டவல் சேற்றிக்
தகாண்டு வந்து தறந்து விட்டு விட்டு “இரு வந்தரமறன!“ எனற மறபெடயும் பொத்ரூம்.

     தபெட்டகள் கட்டப்பெட்டுதை தையார நிதலயில் இருந்தைன.

     ஹாண்ட் பொக்!  மடபிள் டராயர.  சம்மா அமரந்தருக்க முடயாமல் டராயதரத் தறக்க,
அதல் கட்டுகட்டாய்க் கடதைங்கள்! எல்லாம் தபெண் தகதயழுத்து. சனிதைா எனகிற தபெண்!
அவளது முதறப் தபெண்ணாக இருக்க மவண்டும்.

     எடுத்துபெ பெடக்கப் பெடக்க எனது ரத்தைம் தகாதக்க ஆரம்பித்தைது. அதரச்சி. ஆத்தரம்.

     ஏறக்குதறய 100 கடதைங்கள்!

     எல்லாவற்றிலும்  அவள்  தைன  தருமணம்  பெற்றி  எழுதயிருக்கிறாள்.  இவனம்  பெதல்
மபொட்டருக்க  மவண்டும.  ததை  பெனிரண்டற்காக  காத்தருப்பெதைாக  அவள்  மபொன
பிப்ரவரியிலிருந்மதை எழுதயிருக்கிறாள்.

     அப்பெடதயனறால்...  அப்பெடதயனறால்  இவன  எனதன  ஏமாற்றியிருக்கிறான!
வஞ்சேகன!  சம்மா  இருந்தைவதள  உசப்பிவிட்டு...  ஆதசேகாட்ட...  அனபெவித்து...
தவளியூரில் வந்து கூட இப்பெட ஒரு மமாசேடயா?

     அனபெவிக்க ஒருத்த, வாழ்க்தகக்கு மவதறாருத்தயா?

     இவன இப்பெடப்பெட்ட மமாசேக்காரன எனபெது அவளுக்குத் ததைரியுமா! இவன இனனம்
எத்தைதன  மபெரகதள  இப்பெட  ஏமாற்றினாமனா?  இந்தை  மாதரி  மமாசேக்காரன  எனக்கு
கிதடக்காவிட்டாலும் பெரவாயில்தல – இவதனமய நம்பி இருக்கிற அந்தை சனிதைாவுக்கும்
கூடாது.

     இந்தைத் தருமணம் நடக்கக்கூடாது. தைடுத்தைாக மவண்டும்.

     எப்பெட? எப்பெடத் தைடுகப் மபொகிமறன?
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     இவன ஊருக்குப் மபொனால்தைாமன நடக்கும்?

     சேட்தடன மயாசேதன வர, அவனது சூட்மகதஸைத் தறந்து அதலிருந்தை பொஸமபொரட்தட 
எடுத்மதைன. இரண்டாய், நானகாய் அததைக் கிழித்து, பிளவுஸில் தசேருகிக் தகாண்டு எனது 
ஹாஸடதல மநாக்கி நடக்க ஆரம்பித்மதைன
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21. பெச்தசேக்கல் கடுக்கன

   முருமகசேன தைபொல்கதள எடுத்துக தகாண்டு மபொஸடாபீதஸை விடடு தவளிமய 
வந்தைமபொது மதழை தூற ஆரம்பித்தைது. மபொச்ச, இனதறய பிதழைப்ப மகாவிந்தைா தைான 
எனற நிதனத்துக தகாண்டான.

     சோதைரணமாய் ஒனபெது மணக்கு இறங்கினால் கடதைங்கதள தடலிவரி பெண்ணவிட்டு
பெனனிரண்டற்தகல்லாம் வீட்டற்கு மபொய் விடலாம்.  மதழைதபெய்வதைால் அது முடயாது.
எனனதைான  குதடபிடத்துக்  தகாண்டு  தசேக்கிள்  மிதத்தைாலும்  ஒனற  அவன  நதனய
மவண்டும். இல்தலதயனறால் கடதைங்கள்!

     மதழை விடட்டும் எனற  பெக்கத்து  பில்டங்கில் ஒதுங்கின மபொது  மதனவி காமாட்சி
காது  கடுக்கனடன  பெக்கத்து  மளிதகக்  கதடயில்  சோமான  வாங்கிக்  தகாண்டருப்பெது
ததைரிந்தைது.

   அவதளவிட  அந்தைக்  கடுக்கமன  அவனதடய  கவனத்ததை  ஈரத்தைது.  அததை  பொரக்கப்
பொரக்க  அவனது  மனது  கனக்க  ஆரம்பித்தைது.  அவள்  தராம்பெ  நாட்களாகமவ  அந்தைப்
பெச்தசேகல் பெதத்தை கடுக்கன மவண்டும் எனற நச்சேரித்துக் தகாண்டருந்தைாள்.

     ஒரு  மபொஸட்மமனின  சேம்பெளத்தல்  வீட்டு  தசேலதவ  கவனிப்பெதைா,  குழைந்ததைகளின
பெடப்பொ,  துணமணகளா...?  எந்தைச் தசேலதவ எனற கவனிப்பெது,  வீட்டு வாடதக மவற.
இவற்றக்கிதடயில்  அவனால்  பெச்தசே  கல்  கடுக்கதனப்  பெற்றி  நிதனத்துக்கூட  பொரக்க
முடயவில்தல.

     அவளும்  விடுவதைாக  இல்தல.  அவள்  நச்சேரிப்பெதைற்கும்  கூட  காரணமிருந்தைது.
கல்யாணம்  பெண்ண  வந்தை  மபொது  அவளக்குப்  பிறந்தை  வீட்டல்  அதுமாதரி  கடுக்கன
மபொட்டு அனப்பியிருந்தைாரக்ள்.

     அந்தைச்  சேயமத்தல்  முருமகசேனக்குச்  சீட்டாட்டப்  பெழைக்கமிருந்தைது.  அவள்  ஊருக்குப்
மபொன தைருணம் பொரத்து அவற்தற விற்ற சீட்டாடத் ததைாதலத்து விட்டாள்.

     அனதறக்கு பிடத்தைது சேனி!

     அதைனபிறகு  அவன  சூதைாட்டத்ததைமய  மறந்துவிட்டாலும்  கூட  அவள்  கடுக்கதன
மறப்பெதைாக  இல்தல.  தனம்  நானகு  முதறயாவது  கடுக்கதனச்  தசோல்லி  காமாட்சி
இடப்பொள்.  அவளுதடய இடதைாங்காமல்,  எனன தசேய்யலாம் எனற அவன மயாசித்துக்
தகாண்டருந்தை மபொதுதைான தைபொல் ஒனறின மூலம் வழி பிறந்தைது. ஒருவாரம் முனப.

     மதழைநாள் ஒனறில் வழைக்கம்மபொல தைபொல்கதள அடுக்கி தவத்தை மபொது கவர ஒனற
நதனந்து, அதைற்குள் பெணமநாட்டு இருப்பெது ததைரிந்தைது.  பெணத்ததைப் பொரத்தைதும் அவனது
முகம்  மலரந்தைது.  அவசேரமாய்  எடுத்து  எண்ண  பொரத்தைான.  மூனற  ஐநூற  ரூபொய்
மநாட்டுக்கள்!

     பெணத்ததை  கவருக்குள்  தவத்து  அனப்பவது  சேட்டப்பெட  குற்றம்!  இப்பெட  அனப்பம்
பெணத்தற்கு  காதரனடயும்  இல்தல.  யாரும  என  பெணம்  களவு  மபொயிற்ற  எனற
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கம்ப்தளயினட் பெண்ணவும் முடயாது.  பெணம் சேரியாய் மபொய் மசேரந்தைால் பிதழைத்தைாரகள்.
இல்லாவிட்டால்  தருடனக்குத்  மதைள்  தகாட்டன  மாதரி  மபெசோமல்  இருக்க
மவண்டயதுதைான!

     முருமகசேனக்கு அததை பொரக்கப் பொரக்க கடுட்கன ஆதசே எழுந்தைது.  மபெசோமல் இததை
எடுத்து கடுக்கன வாங்கிக் தகாடுத்து விட்டால் எனன? தபெண்டாட்ட எனம் ராட்சேஷியின
நச்சேரிப்பிலிருநது தைப்பிக்கலாமம!

     கவரில் இருந்தை விலாசேத்ததைப் பொரத்தைான.  ராஜம்மாள்,  குழிவதள,  குமரி மாவட்டம்
எனறிருந்தைது. ஃப்ரம் அட்ரஸில் – “ராமஜந்தரன, பொம்மபெ“ !

     முருமகசேனக்கு  அந்தை ராஜம்மாதளயும் ததைரியும். ராமஜந்தரதனயும் ததைரியும். ஆனால்
தநருக்கமமல்லாமில்தல. ஓமகா.... மணயாரடர சோரதஜ எப்மபொப் பொரத்தைாலும் “எனக்கு
கவர வந்தருக்கா தைம்பி...?“ எனற மகட்கிறாளா...?

     இனற  கவர  வந்தருக்கிறது.  யாருக்கு  ததைரியப்  மபொகிறது...?  அமுக்கு!  அப்பெடச்
தசேய்வது தைவற எனற உள் மனது எச்சேரித்தைாலும் கூட,  பெச்தசேக் கல் கடுக்கன அவதன
உசப்பிற்ற.

     பெணத்ததை  எடுத்து  தவத்துக  தகாண்டு,  “அனபள்ள  அம்மாவிற்கு  இத்துடன  ந
மகட்டபெட  பெணம்  அனப்பியுள்மளன.  தபெற்றக்  தகாண்டு  கடதைம்  மபொடவும்“  எனற
எழுதைப்பெட்டருநதை தகயளவு மபெப்பெதரக் கிழித்து எறிந்தைான.

     பிறகு அத்மதைாடு தகாஞ்சேம் பெணம் பரட்ட கடுக்கன வாங்கிப் மபொன மபொது காமாட்சி
வாயிதறன மலரந்தைாள். பெற்பெதசேக்குப் மபொஸ தகாடுத்தைாள்.

     “ஏதுங்க பெணம்...?“

     “அததை பெற்றி உனக்மகன! ஒரு வருஷமா சீட்டு கட்டமனன“ எனற கததை கட்டமனன.

     “நல்லாயிருக்கா.“

     “பிராமாதைங்க!“  எனற  அகமும்  தைடத்தை  பறமும்  குளிரந்தைாள்.  அப்பொடா...  நச்சேரிப்ப
விட்டது எனற அவனம் சேந்மதைாஷப்பெட்டான.  ஆனால் அந்தை ராஜம்மாதளப் பொரக்கும்
மபொததைல்லாம் உறத்தைல் எழும். நாலு வீடு தைாண்டனால் எல்லாம் மறந்து மபொகும்.

     இப்மபொதும் கூட அப்பெடதைான.  காமாட்சி மபொனதும் கடுக்கன நிதனவுகளும் மறந்து
மபொயின. அதைற்கள் மதழை விட்டருக்க அவன தசேக்கிளில் ஏறி கிளம்பினான.

     மமலத்ததைருவின மகாடவீடு.

     ராஜம்மாள்  தகால்...  தகால்தலன  இருமிக்  தகாண்டு.  கரர...  கரதரன  இழுத்துக்
தகாண்டு தண்தணயில் அமரந்தருந்தைாள்.  அவளுதடய உடதலல்லாம் தைளரந்து மபொய்,
மதைாட்ல சருங்கியிருந்தைது. பொரதவ மங்கிக் தகாண்டு வந்தைது.

     அவளுக்கு  அறபெது  வயதற்கு  மமலாகிறது.  வயதற்மகற்ற  முதரச்சியும்  தைளரச்சியும்
அவதளப் பெலகீன பெடுத்தயிருந்தைது.  வீட்டல் கவனிக்க ஆளில்தல சேரியான ஆகாரமும்
இல்தல. மபொதும் மபொதைாதைதற்கு தகாஞ்சேநாட்களாய் ஆஸதுமா ததைாந்தரவு மவற.
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     இழுப்பம்  இருமலும்  ஆரும்பித்தை  சேமயத்தமலமய  டாக்டரிடம்  மபொயிருந்தைால்
ஓரளவிற்கு கண்ட்மரால் பெண்ணயிருக்கலாம். இருமல் எனன தசேய்துவிடும் எனற அவள்
அலட்சியமாயிருந்து விட்டதல் மநாய் முற்றிவிட்டது. அதைனபிறகு அக்கம்பெக்கத்தைவரகள்
ஆஸபெத்தரிக்கு அதழைத்துப் மபொய் காட்டனர.

     மநாய்  முற்றிவிட்டது.  தீவிர  சிகிச்தசேயளிக்க  மவண்டும்  என  தபெட்டல்  இருக்க
மவண்டும்  எனறம்  அதைற்கக்  குதறந்தைது  ஆயிரம்  ரூபொய்  ஆகும்  எனறம்  டவுனில்
தசோல்லிவிட்டாரகள்.

     “அக்கம் பெக்கத்தைவரகள் “நாங்கள் பெணம் தைருகிமறாம். ந மபொய் தபெட்டல் மசேரந்து விடு“
எனற தசோனனததைக் கூட அவள் மகட்கவில்தல. பிடவாதைம் பிடத்தைாள்.

     “ஆஸபெத்தரியில் மபொய் யாரால் இருக்க முடயும்... எனதன விடுங்க!“

     “கிழைவி!  மநாமயாட  இங்கிருந்தைால்  உனதன  யார  கவனிச்சக்குவா...?  மபெசோமல்
தசோல்றததைக் மகள்!“

     அவள் மகட்பெதைாக இல்தல. “தபெட்டல் அட்மிட்டாகணும்னா அததை நான பொரத்துக
தகாள்கிமறன.  எனதன  கவனிக்கவும்  எனக்குப்  பெணம்  அனப்பெவும்  என  மகன
இருக்கான“ எனற பிடவாதைமாய் மறத்துவிட்டாள்.

அதைனபிறகு ஊரக்காரரகளால் ஒனறம் தசேய்ய இயலவில்தல. அவளுக்கு எதரி 
அவளுதடய பிடவாதைம் தைான. ஆரம்பெ நாளிலிருந்மதை அவள் அப்பெடத்தைான. 
அடுத்தைவரகள் தசோல்வததைமய காதல் வாங்கிக் தகாள்ளமாட்டாள். அவளுதடய 
மநாக்கப்பெடத்தைான நடப்பொள். அவளுதடய குணமறிந்தருந்தைதைால் யாரும் அவதள எந்தை 
காரியத்தற்காகவும் வற்பறத்துவதல்தல.

     அவளுதடய மகன ராமஜந்தரன கூட அப்பெடதைான.

     அவன பெடத்து முடத்து இங்மக மவதல கிதடக்காமல் பொம்மபெக்குப் மபொய் மவதல
மதைடக் தகாண்டதும் அவதளத் தைனனடன வந்து விடும்பெட அதழைத்தைான. ஆனால் அவள்
மறத்துவிட்டாள்.

     “பரியாதை ஊரிலும் பரியாதை பொதஷயிலும் எனனால் க்ரலந்தைள்ள முடயாது!“

     “பரியாதை  பொதஷனனா  எனனம்மா...  அதைான  நானிருக்மகமன...  ஊரில்  ஒத்தைாதசேக்கு
ஆளில்லாமல் ந தைனியாய் எனன பெண்ணுவாய்?“

     “எனக்தகதுக்குடா ஒத்தைாதசே? என மதைதவகதளக் கவனிச்சக்க துப்பில்லாதை அளவுக்கு
நான  எனன  இனதனக்மகா  நாதளக்மகானன  இழுத்துகிட்டா  இருக்மகன?  உன
மவதலதயப் பொரு... !“

     “இருந்தைாலும்மா... எனக்கு மனச மகட்கமல. மத்தைவங்க எனதன எனன தசோல்வாங்க...
தபெத்தைத் தைாதய விட்டுட்டு இவன தசோகுசோ இருக்கானன பரளி மபெசேமாட்டாங்களா?“

     “மபெசினா மபெசேட்டும்,  மபெசேறவங்க நாக்கு அழிஞ்சப் மபொகும்!  ந கிளம்ப!  நான இந்தை
வீட்தடயும், ஊதரயும் விட்டு எங்கும் வருவதைாயில்தல. தசேத்தைாலும் இந்தை வீட்டல்தைான
சோமவன!“
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     அதைற்கு  மமல்  ராமஜந்தரனால்  ஒனறம்  தசேய்ய  முடயவில்தல.  மனபொரத்துடன
பொம்மபெ  மபொய்விட்டான.  ராஜம்மா  இனதனாரு  விஷயத்தலும்  கூட  பிடவாதைம்
பிடத்தைாள். அது-

     மணயாரடர.  அவன  மணயாரடர  அனப்பெ,  இரண்டு  மதற  வாங்காமல்  தருப்பி
அனப்பிவிட்டாள். ஏம்மா இப்பெட பெண்மற எனற மநரில் வந்தைமபொது மகட்டான.

     “எதுக்கு மணயாரடர? எனக்கு ந சேம்பொதச்சே பெணம்தைான மவணும்!“

     “நான சேம்பொதச்சே பெணத்ததை தைாம்மா உனக்கு அனப்பெமறன!“

     “ந சேம்பொதச்சே பெணம்தைான.  ஆனா தைபொல்காரனில்மல தகாண்டு வந்து தகாடுக்கிறான.
நான எனன அனாததையா இல்தல வக்கில்ல்தைவளா...?

   “ந சேம்பொதச்ச தகாண்டு வந்து என தகல தகாடுக்கணும்.“

     “அது எப்பெடம்மா முடயும்?  மாசேம் மாசேம் இதுக்காக நான ஊருக்குப் வந்துபெ மபொக
முடயுமா.?“

     “அப்மபொ வரும்மபொது தகாடு!“

     “இதடயில்  மதைதவப்பெட்டால்  ந  எனன  பெண்ணுவாய்?  மபெசோமல்  உன  தபெயரில்
அக்கவுண்ட் ஓப்பென பெண்ண நான மபெங்கிற்மக அனப்பிடமறன.  ந மவண்டும் எனகிற
மபொது மபொய் எடுத்துக் தகாள்கிறாயா....?“

     அவள் பிடவாதைமாய் மறத்துவிட்டாள். “இல்தல, எனக்கு ந வாங்கின சேம்பெளம், அமதை
பெணம் – அமதை மநாட்டுக்கள்தைான மவண்டும். உன சேம்பெளத்ததை வாங்கும் மபொது எனக்கு
அதுல ஒரு தருப்தடா. எனன தசோல்கிறாய் ந. என ஆதசேதய நிதறமவற்றவாயா...?“

     அவனால் அவதளப் பரிந்துக் தகாள்ள முடயவில்தல.  தபெத்தயக்காரத்தைனம் எனற
நிதனத்தைான.  தைாயின மமல் அவனக்குக் மகாபெம் வந்தைது.  பிடவாதைத்தற்கும் ஒரு அளவு
மவண்டும்.  என  சேம்பெளத்ததை  அப்பெடமய  தகாண்டு  வந்து  தகாடுத்துவிட்டால்  அதல்
எனன இழைவு தருப்த வந்துவிடுமமா ததைரியவில்தல!

     “உனக்குத்  தருப்த  மவணும்னா,  நான  அங்மக  மவதலதய  விட்டுட்டு  இங்மக
வரமவண்டயதுதைான!“

     “வந்தரு. சேம்பொதக்காட்டயும் உனதுதண எனக்குக் கிதடக்குமம!“

     கதடசியில்  மவதலதயயும்  விடமுடீயாமல்  அவதளயும்  தருப்தபெடுத்தயாக
மவண்டய  நிரபெந்த்தல்தைான  அவனக்கு  இந்தை  மயாசேதன  உதத்தைது.  அம்ம்விற்கு  நம்
பெணம், நம் சேம்பெள பெணம் தைாமன மவண்டும். மபெசோமல் அமதை மநாட்டுககதள கவருக்குள்
தவத்து அனப்பிவிட்டால் எனன...?

     அப்பெடமய  அனப்பெ  ஆரம்பித்தருந்தைாள்.  அவற்தற  தபெறம்மபொது  ராஜாம்மாவிற்கு
ஒரு  சேந்மதைாஷம்.  அப்பெணத்ததை  மகன  மநரிமலமய  வந்து  தைனனிடம்  தைருவது  மபொல
பொவித்துக் கண்களில் ஒற்றிக் தகாள்வாள்.

105



     இரண்டு வாரங்கள் முனப ஆஸபெத்தரி தசேலவிற்காக ஆயிரம் அனப்பம்பெட மகனிற்கு
எழுதயிருந்தைாள்.  அவன  –  அனப்பி  விடுவான  எனத்  தனம்  வாசேலில்  வந்து  காத்துக
தகாண்டருக்கிறாள்.  பெணம் இனற வந்துவிடும்,  இமதைா இனற என தனம் எதரபொரப்ப.
ஆனால் எப்பெட வரும்?

     அததைத்தைான  முருமகசேன  அடத்துவிட்டாமன!  அவளும்  சேதளக்காமல்  தனமும்
மகட்டுக் தகாண்டருக்கிறாள்.

     இனறம் முருமகசேன தசேக்கிளில் மபொக, “தைபொல் தைம்பி! எனக்கு கவர வந்தைதைா..?“

  “இல்தல  கிழைவி“  எனற  தசோல்லிவிட்டு  அவன  அவளுதடய  முகத்ததைப்  பொரக்கப்
பிடக்காமல்  –  பொரக்கும்  ததைரியமில்லாமல்  பெறந்துப்  மபொனான.  இப்பெடதைான  தனம்
தனம் ஓட ஒளிகிறான.

     ஒருவாரத்தற்க பிறகு ஒரு நாள்.

     வழைக்கம்  மபொல  முருமகசேன  தைபொல்  பெட்டுவாடாவிற்கு  அந்தைத்  ததைருவில்
நுதழைந்தைமபொது ராஜம்மாவின வீட்டல் ஒமர கும்பெல்!  விசோரித்தைமபொது ஆஸதுமா முற்றி
அவள் இறந்துப்மபொனாள் எனறால்கள். அவனக்குத் தூக்கிப் மபொட்டது.

     அவனக்கு  மூச்சேதடத்தைது.  துக்கம்  தநஞ்தசேப்  பிதசேந்தைது.  அவளுக்கு  மநாய்
முற்றிவிட்டதைா...  அதைனால்தைான  இறந்து  மபொனாளா...?  எல்லாவற்றிற்கும்  காரணம்
நாம்தைான. நம்முதடய தருடடுத்தைனம்தைான!

     அவளுதடய  மகன  ஆஸபெத்தரிச்  தசேலவிற்காக  அனப்பின  பெணத்ததைத்  தைான  நாம்
களவாட  விட்மடாமமா...?  அந்தைப்  பெணத்ததை  மட்டும்  நாம்  எடுக்காமலிருந்தைால்
அவளுதடய உயிர மபொயிருக்காமதைா...?  நாம் பொவி!  மனனிப்மபெ தபெற முடயாதை பொவி!
எனன காரியம் தசேய்துவிட்மடாம்?

     அவன  தைனிதமயில்  மபொய்  அழுதைான.  மதனவியின  பெச்தசேக்கல்  கடுக்கதனப்
பொரக்கும்  மபொததைல்லாம்  அவனக்கு  அவன  மமமலமய  தவறப்ப  வரும்.  நாம்  தசேய்தை
பொவத்தற்குப் பெரிகாரம் தசேய்தைாக மவண்டும். எப்பெட.. எப்பெட? அவன மன நிம்மதயினறி
அதலந்தைாரகள்.

     கிழைவியின மரணச் தசேய்த ராமஜந்தரனக்குப் மபொனில் ததைரிவிக்கப்பெட்டு,  விமானம்
பிடத்து  அரக்கப்  பெரக்க  அவன  வந்தைமபொது,  கூடமவ  இனதனாரு  மசோக  தசேய்ததயயும்
தகாண்டு  வந்தைான.  தருவனந்தைபரம்  வந்தைதும  அவனதடய  தபெட்ட,  அதல்
தவக்கப்பெட்டருட்நதை  பெணம்,  உதடகள்  எல்லாமம  பெறிமபொயிற்றாம்.  யாமரா  அடத்துக்
தகாண்டு மபொய்விட்டாரகளாம்.

     தருவனந்தைபரத்தலிருந்து டாக்ஸி பிடத்து வந்தை சோரதஜக் வட தகாடுக்க முடயாமல்
அவன  சேங்கடப்பெட்டான.  பெணத்தற்காக  எனன  பெண்றது...  என  மயாசித்தை  மவதளயில்,
அம்மா மபொன துக்கமும். டாக்ஸிகாரனின தகடுனிடயும் அவதன தைளர தவத்தைது. விபெரம்
அறிந்தை முருமகசேன ஓடப்மபொய் பீமராவில் இருந்தை அந்தைப் பெச்தசேக்கல் கடுக்கதன எடுத்து
வந்தைான.
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     அடகுக்  கதடயில்  விற்றதல்  இரண்டாயிரம்  மதைறிற்ற.  அததை  ராமஜந்தரனிடம்
தகாடுத்து,  “இந்தைாப்பொ  இததை  தவத்துக்  தகாண்டு  டாக்ஸிதய  அனப்ப.  அம்மாவின
காரியங்கதளயும் நல்லபெடயாய நடத்து!“ எனறான.

     அததை  வாங்கும்மபொது  ராமஜந்தரனின  கண்கள்  நதனந்துபெ  மபொயின.  “உங்களுக்கு
எப்பெட நனறி தசோல்றதுனமன ததைரியமல சோர.  நங்க தசேஞ்சே உதைவிதய நான ஆயுசக்கும்
மறக்க  மாட்மடன.  பொம்மபெ  மபொன  உடமன  உங்க  பெணத்ததை  தருப்பி  அனப்பிடமறன
சோர“ எனற உள்ளம் உருகினான.

     “மவண்டாம்ப்பொ.  ந  தருப்பி  அனப்பெ  மவண்டாம்.  இது  எனமனாட  பெணமில்தல.
உனமனாடதுதைான.  ந அனப்பினதுதைான.  இது உனக்கு தசோந்தைமானதுதைான.  ந அனப்பெத்
மதைதவயில்தல.  அப்பெடமய அனப்பினாலும கூட நான வாங்கிக் தகாள்ள மாட்மடன.
தருப்பிவிடுமவன!

     முருமகசேன மனதற்குள் தசோல்லிக் தகாண்டான.

     அவனதடய  மனபொரமும  உறத்தைலும  தகாஞ்சேம்  குதறந்தை  மாடதைரி  இருந்தைது.
இருந்தைாலும்...  ராமஜந்தரன  அனப்பின  பெணத்ததை  வட்டமபொட்டு  அவனிடம்
தைந்துவிட்மடாம். ஆனால் அவனதடய தைாதய...? அவன உருகிப் மபொனான.
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22. கல்லும் கதரயும்

  மசே! இப்பெட பெண்ணவிட்மடாமம... எனற பொலனக்கு வருத்தைமாயிருந்தைது. அவனதடய 
கண்களில் குழிவிழுந்து அழுக்காயிருந்தைான. முகம் மசோரந்து மபொயிருநதைது. வயிற ஒட்ட 
கபெகபெத்தைது.

     சேட்தடயில் வியரதவ நாறிற்ற. தைதலதயல்லாம் எண்தணயில்லாமல், வாரப்பெடாமல்
அரித்தைது.

     அவனக்கு  பெததனந்து  வயது.  பெத்தைாங்க  கிளாஸில்  சேமரத்தைாய்ப்  பெடத்துக்  தகாண்டு
வீட்டல் தசோகுசோயிருந்தைவனக்கு இது மதைதவ தைானா என தவறப்ப வந்தைது.

     பொலன  நனறாக  பெடப்பொன.  வீட்டல்  பொசேமான  தைாய்!  பெடுத்தை  பெடுக்தககதளக்  கூட
அவதன மடத்து தவக்க விடாமல் தபொத்த தபொத்த வளரத்து வந்தைாள்.  அனப தசேலுத்தை
அக்காவும் தைங்தகயும் உண்டு.

     அப்பொவுக்குக்  தகௌரவமான  உத்மயாகம்.  எல்லாவற்தறயும்  உதைறி  எறிந்துவிட்டு
நண்பென  ரவியின  மபெச்தசேக்  மகட்டுக்  தகாண்டு  வீட்தட  விட்டு  வந்து  நானகு
நாட்களாயிற்ற.

     ரவி  அத்தைதன  நல்லவனில்தல.  சேரியாய்  பெடக்க  மாட்டான.  கிளாஸிற்கு  வருவமதை
அபூரவம். வந்தைால் வாத்தயாரிடம் அடபெடுவான. வராவிட்டாமலா வீட்டல் அட!

     அவன  அவ்வப்மபொது  பொலனக்கு  துரமபொதைதனகதள  ஏவுவான.  “வா  சினிமா
மபொகலாம்“ எனபொன.

     “ம்கூம். தைப்ப!“

     “எது  தைப்ப...?  சினிமாவா...?  யார  தசோனனது?  நிதறயப்  பொரக்கணும்.  அப்மபொதைான
மூதள  வளரும்.  விசோலமாகும்.  இந்தைக்  கிராமத்தல்  இருந்துக்  தகாண்டு  நம்மால்
ஊட்டதய  அனபெவிக்க  முடயுமா?  தகாதடக்கானல்  மபொக  முடயுமா...  இல்தல
தமட்ராஸதைான தகக்கு எட்டுமா...?“

     “மாஸடருக்கு ததைரிஞ்சோல் தட்டுவார.“

     “ததைரிஞ்சோல்தைாமன?  எப்பெடத்  ததைரியும்...?  ந  சினிமா  ஃபீல்டுக்கு  மபொகணுமா
மவணாமா...?“

     “மபொகணும்.“

     “அப்மபொ பெடப்தபெ நிறத்து!“

     “ஏன?“

     “பெடப்பக்கும் சினிஃபீல்டுக்கும் சேம்பெந்தைமில்தல. அது மவற உலகம். அங்மக பெடப்ப
மவணாம். தறதம மபொதும். தகாஞ்சேம் உதழைக்கணும். அப்பறம் லக்.“

     “எனக்குப் பரியதல.“
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   “பரிய  தவக்கிமறன.  கமதல  பொர!  ரஜினி!  பொக்யராஜ,  பொரதராஜா!  இதளயராஜா,
பொண்டயராஜதனல்லாம்  எனனத்ததை  பெடச்சோங்க?  விஜயகாந்த்  எனன  பெட்டம்
வாங்கினார? எனனடன வா. உனதனப் தபெரிய ஆளாக்கிக் காட்டமறன!“

     “இல்தல. நான பெடத்து கதலக்டராகணும்!“

     “மபொடா  ஃபூல்!  கதலக்டருக்கு  மபொட்டாப்  மபொட்ட!  ராத்தரி  பெகலா  கஷ்டப்பெட்டு
பெடத்து  தஜயிச்சோலும  அவங்களுக்கு  எனன  பெவர  இருக்கு?  ஆட்சிக்கும்  மந்தரிக்கும்
சேலாமடக்கணும்.  இல்மலனனா தூக்கி எறிஞ்சிருவான.  நடகனனா பெணத்துக்குப் பெணம்.
பகழுக்குப்  பகழ்!  ரசேகரகள்,  கார,  பெங்களா!  சலபெமா சேம்பொதக்கலாம்.  நடதகங்கமளாட
கட்டப் படச்ச டூயட் பொடலாம்!“

     “எனக்கு குழைப்பெமாயிருக்கு.“

     “எனனடன வா. சீக்கிரமம ததைளிவாயிரும!“

     “ம்கூம்.  அப்பொ  அம்மா  எம்மமல  தகாள்தளப்  ப்ரியம்  வச்சிருக்காங்க.
வருத்தைப்பெடுவாங்க.“

     “ஒரு  லட்சியத்ததை  மநாக்கிப்  மபொகும்மபொது  இததைல்லாம்  சேகஜம்.  தசோந்தை
பெந்தைங்க்தளயும்  பொசேத்ததையும்  விட்டுக்தகாடுத்து  நான  ஆகணும்.  அப்மபொதைான
வாழ்க்தகயில் முனமனற முடயும்!“

     ரவி  மபெச்சில்  தகட்டக்காரன.  வாயாமலமய  வானத்ததை  வதளப்பெவன.  முதைலில்
தகடுதைலாய்  ததைரிந்தை  அவனது  மபெச்சக்கள்  மபொகப்  மபொக  இனித்தைன.  அவன
தசோல்வததைல்லாம் நிஜம் என மதைானறிற்ற.

     சினிமாமவாடு ஒப்பிட்டமபொது பெடப்ப பொரமாய் ததைரிந்தைது.  வகுப்ப சதமயாயிற்ற.
வாத்தயாரகள்  விமராதயாயினர,  பெரீட்தசே  கசேந்தைது.  யதைாரத்தைம்  மறந்தைது.  கதரப்பொர
கதரத்தைதல் கல்லும் கதரந்தைது. அதைன பிறது-

     மனது மவண்டாதை மாதரிதயல்லாம் சிந்தக்க ஆரம்பித்தைது.

     வீட்டல்  சதைந்தரமில்தல.  சயமாட்டய  எததையும்  தசேய்யவிடுவதல்தல.  என
தறதமதய மதப்பெதல்தல. பொசேம் தகாட்டுகீமறன எனற கட்டப் மபொட்டருக்கிறாரகள்.

      நான எனன சினனப் தபெயனா?  எனக்கும்  (பூதன)  மீதசேயிருக்கிறது.  கதடக்குக் கூட
அனப்பவதல்தல.  தைாமய  மபொகிறாள்.  தைனியாய்  சினிமா  விடுவதல்தல.  மகட்டால்
குடும்பெத்துடன  மபொமவாம்  வா!  எல்லாப்  பெடங்கதளயும்  குடும்பெத்துடன  பொரக்க
முடீயுமா...?

     பொரக்க முடயாதை  பெடங்கள்  மவண்டாம்.  உனதனக்  தகடுத்து  விடும்  என உபெமதைசேம்.
அவற்தற நிதனத்தைால் எரிச்சேலாய் வந்தைது. எத்தைதன கட்டுப்பொடுகள்!

     தவளிமய  சோப்பிடாமதை!  தவயிலில்  சற்றாமதை!  உடம்பக்கு  வந்தரும்.  ஆமாம்,
தவயிலில் சற்றகிறவரகளுக்தகல்லாம் உடம்பக்கு வந்துவிடுகிறதைா எனன...?  மவண்டா
பெயமுறத்தைல்கள்!
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     பெசேங்கள்  மதுதர  பெழைனின  ஊரசத்த  பொரக்கப்  மபொறாங்கம்மா  –  நானம்  மபொமறன
எனறால் அதைற்கம் அனமத கிதடயாது.

      “மவணாம். பெசேங்கமளாடு மசேரந்தைால் தகட்டுப் மபொவாய். ஸகூலில் டூர மபொனால் மபொ.
இல்லாட்ட நாங்க அதழைச்சப் மபொகிமறாம்!“

     அடக்குமுதற.  தபெயனின  மமல்  அவநம்பிக்தக.  ந  அப்பொவி!  உனக்கு
உலகம்ததைரியாது  எனற அடக்கி அடக்கிமய அவதன ஒனறம் ததைரியதைவனாக்கிவிடும்
மகாதழைத்தைனம்.

     அவனக்கு  நல்லது  தசேய்வதைாய்  நிதனத்து  நிதனத்மதை  மசோம்மபெறியாக்கிவிடும்
தபெற்மறாரகளின லிஸடல் பொலனின தபெற்மறாரும் இருந்தைனர.

     அவனவன  காரியங்கதள  அவனவமன  தசேய்துட்க  தகாள்ள  அனமதக்க மவண்டும்.
அவன பொவம் – விதளயாடட்டும். பெடக்கட்டும் எனகிற பெச்சோதைாபெம்.

      எதுபொவம்!  ஹாஸடலில்  தைங்கிப்  பெடப்பெவரகள்  தைங்கள்  காரியங்கதளத்  தைாங்கமள
தசேய்துக்  தகாள்வதல்தலமய...?  அவரகள்  மட்டும்  நனறாய்  பெடக்காமலா
இருக்கிறாரகள்...? குதைரக்கமான மகள்விகள் எழுந்தைன.

     நண்பெனின  மபொதைதனயில்  நல்ல  விஷயங்கள்  கூட  மமாசேமாய்  மதைானறிற்ற.  அதக
பொசேமம  சேலிப்தபெத்  தைந்தைது.  நான  வளரந்து  விட்மடன.  உங்களின
ஒத்தைாதசேயில்லாமமலமய எனனால் வளரமுடயும்.  தபெரியாளாக முடயும் எனகிற வீம்ப
வந்தைது.

     ஒரு ராத்தரியில் தகயில் கிதடத்தை ஐநூற ரூபொயுடன, மபொட்டருநதை உதடயுடமனமய
ரவியுடன மசேரந்துக் தகாண்டு வீட்தட விட்டு ஓடவந்துவிட்டான.

     அவரகள்  அதுவதரயில்  சினிமாவில்  மட்டுமம  பொரத்தருநதை  ஊட்டதய,  மநரில்
பொரத்தைனர. தபெங்கங்ளூர, தமசூர, ஏரகாடு, மகாதவ எனச் சற்றினர.

     முதுல் நாள்  சேந்மதைாஷமாக்  கழிந்தைது.  தகயில்  காச  தீரந்தைதும்  மூனறாம் நாள்  வீட்டு
நிதனவு  எடுத்தைது.  நானகாம்  நாள்  சோப்பொட்டுப்  பிரச்சேதன.  ரவி  அவதன  மஹாட்டல்
ஒனறில் மசேரத்து விட்டு விட்டு நழுவிக் தகாண்டான.

     மஹாட்டலில்  மானம்  மபொயிற்ற,  ததைாட்டதற்தகல்லாம்  அடத்தைனர.  குற்றம்
சமத்தனர.  பொழைய்ப்  மபொன  வயிற்றக்காக  எல்லாவற்தறயும்  ஏற்றக்  தகாள்ள
மவண்டயிருந்தைது.

     தசோகுச மஹாட்டல்தைான.  அங்மக வருபெவரகதளல்லாம் மாமனிதைரகள்தைான.  ஆனால்
அவரகளுக்கு மனிதைதன மனிதைனாக நடத்தும் பொங்கு துளியும் ததைரியவில்தல.

     அவரகளின  உதைாசீனம்  மானத்ததை  கிள்ளிற்ற.  அடத்து  தநாறக்கலாமா  எனகிற
ஆமவசேத்ததை கிளப்பிற்ற. அவரகளின மமல் ஆமவசேப்பெட்டு எனன பிரமயாஜனம்?

     தைவற  நம்மமல்,  எல்லாவற்தறயும்  முனமபெ  மயாசித்தருக்க  மவண்டும்.  பெடப்ப
ஏறாதைவரகளும்,  பெடக்க  முடீயாதைவரகளும்,  வீட்தட  விட்டு  ஓடவருகறாரகள்.
மஹாட்டதல பிதழைப்பிற்ற நாடுகிறாரகள்.
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     நமக்தகனன  தைதலதயழுத்து!  எனக்கு  எதல்  குதற?  பெடப்பில்தலயா...?
வசேதயில்தலயா...? இல்தல வீட்டனரதைான அனப தசேலுத்தைவில்தலயா...?

     ரவியின மபெச்தசேக் மகட்டுக் தகாண்டு வந்தைது தமிர! மபெதைதம!  

     அம்மா! நான தைப்ப தசேய்துவிட்மடன! அப்பொ... எனதன மனனிப்பீரகளா...? அவனக்கு
அக்காவின மசோகமும் ஞாபெகத்தற்கு வந்தைது. அண்ணா... அண்ணா என உருகும் தைங்தக!

     தபெயனின தக மநாகுமம எனத் துணகள் துதவத்து தைவந்து, சேலதவ பெண்ண, மநாட்டு
பத்கங்கதள அடுக்கி தைந்து,  ஷு பொலிஷ் மபொட்டு,  அவனக்குப் பிடக்கும் பிடக்கும் என
பிடத்தைவற்தறயாய்  சேதமத்து  ஊட்டாதை  குதறயாய்  பெரிமாறம் தைாய்!  அவளின  அருதம
நமக்கு பரியவில்தலமய!

     வீட்டல்  அனபில்தல  –  வசேதயில்தலதயனறாலாவது  பெரவாயில்தல.  மனததைத்
மதைற்றிக் தகாள்ளலாம். ஆனால் என வீட்டல் எதல் குதற தவத்தைாரகள்? நான ஏன இந்தை
முடீவுக்கு வந்மதைன!

     இனி  எப்பெட  தரும்பிப்  மபொமவன?  வீட்டனரகள்  முகத்தல்  எப்பெட  விழிப்மபென?
ஸகூலிலும் தவளிமயவும் அப்பொவுக்கு எத்தைதன அவமானம்! அவற்தறதயல்லாம் அவர
எப்பெட தைாங்கிக் தகாள்வார...?

     அப்பொவும்  அம்மாவும்  என  மமல்  மகாபெமாய்  இருப்பொரகளா...  நான  தருமபிப்
மபொனால் ஏற்றக் தகாள்வாரகளா...? பொலன நிதனத்து நிதனத்து வருந்தை ஆரம்பித்தைான.

     அமதைசேமயம் –

     ஊரில்  அவதனவிட  அதகமாய்  தபெற்மறார  உருகிக்  தகாண்டருந்தைனர.  தைாயும்
சேமகாதைரிகளும் சோப்பிடவில்தல. தைந்ததை நதடபிணமாயிருந்தைார.

     ஸகூலில்  விசோரித்து,  அவனது  மபொக்கிடம்  ததைரியாமல்  சேங்கடப்பெட்டார.  “அவன
பெசிதைாங்கமாட்டாமன!  அவனக்கு  உலகம்  ததைரியாமதை.  எங்மகப்  மபொய்
கஷ்டப்பெடுகிறாமனா“ என தைாய் கவதலப்பெட்து.  மபொனதுதைான மபொனாமன...  இனனம்
தகாஞ்சேம் பெணம் எடுத்துபெ மபொயிருக்கக்கூடாதைா... எனப் பலம்பிற்ற.

     தைாயின  நச்சேரிப்பத்  தைாங்காமல்  தைந்ததை  அவதன  எப்பெடயும்  மதைடக்  கண்டு  பிடத்து
விடுவததைனப்  பறப்பெட்டார.  அவதன  எங்மக  எனற  மதைடுவது!  எந்தை  நகரத்தல்  மபொய்
அதலவது? கடலில் கடுதகத் மதைட முடயுமா?

     பெசேங்களிடம் விசோரித்தைால் அவனது சினிமா ஆதசே பரிந்தைது. ‘தகட்டும பெட்டணம் மசேர‘
எனபொரகள். அவன பெட்டணத்தற்குத்தைபென மபொயிருப்பொன!

   சினிமா  ஆதசேயில்  ஸடூடமயாக்களில்தைான  ரவுண்டடப்பொன  என  மூனற  நாட்கள்
சற்றிப் பொரத்தைா. எந்த் தைகவலும் இல்தல. தபொது இடங்கள், மஹாட்டல்கள், லாட்ஜ, பீச்,
ஸமடஷன, ம்கூம் பெலனில்தல.

     மபொலீஸில் ததைரிவிக்க,  ஊரில்  F.I.R.  மபொட்டு வாருங்கள் எனறனர. “பொலா.  ந எங்மக
இருக்கிறாய்?..,  எங்கிருந்தைாலும்  வந்துவிடு“  எனப்  மபெப்பெரிலும்  ட.வி.யிலும்
தகாடுக்கலாமா... அவனது பெடத்ததை தவளியிடலாமா...?
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     “மவண்டாம். அவதனப் பெற்றி மபெப்பெரில் வந்தைால் தவளிமய அசிங்கமாகும். அவனது
மனநிதல  பொதக்கும்.  அடுத்தைவரகளின  முனனிதலயிலும்  அவமானமாகும்.  தரும்பெ
வந்து  பெதழைய  வாழ்தவ  ததைாடருவதற்கும்  அவனக்குச்  சேங்கடமாகும்.“  தபெரியவர
ஒருவர மதைற்றினார.

     “கவதலப்பெடாதீங்கள்.  நனறாகப்  பெடப்பெவன.  நல்ல  அனதபெப்  தபெற்றக்
தகாண்டருந்தைவனக்கு ஒரு வாரத்தற்கு மமல் தவளிமய தைாக்கு பிடக்க முடயாது.  கூடய
சீக்கிரமம  தைவதற  உணரந்து  தரும்பி  விடுவான.  அவன  தரும்பவது  முக்கியமல்ல.
அதைனபிறகு அப்பெட நடந்தைதுக்காக கடத்ந்துக தகாள்ளாமல் இருப்பெது  தைான முக்கியம்.
பெதழை  ரணம்  எப்மபொதும்  மனதல்  வடுவாயிருக்கும்.  அவற்தறச்  சோந்தைமாய்  ஆற்ற
மவண்டும மகாபெப்பெடக் கூடாது!“

     “இல்தல.  அவன  மமல்  துளியும்  மகாபெமில்தல.  அவன  வந்தைால்  மபொதும்!“  தைாயும்
தைந்ததையும் உருகினர.

     ஒருவாரம்  ஓடப்மபொயிற்ற.  அதைற்கு  மமலும்  பொலனக்குத்  தைாஙக  முடயவில்தல.
மபெப்பெரில் தைனதனப் பெற்றி தசேய்தகதன எதரபொரத்து,  ஏங்கி கதடசியில்  – “அனபள்ள
அப்பொ  –  அம்மா எனதன மனனித்துவிடுங்கள்.  நான உங்களுக்கு ஒரு கதற.  இப்பெவிம்
நான...“ என எழுதை ஆரம்பித்தைான.
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23. டானி

      தசேமஸடருக்தகனற ஸடட லீவ் விட்டருந்தைாரகள். ஹாஸடல் சோப்பொடு தவறத்துப் 
மபொயிருந்தைதைால் வீட்டலிருந்து பெடப்மபொமம எனற ஊருக்கு வந்தருந்மதைன. 

     ராத்தரி  வந்தைது  முதைமல  தசேமதூக்கம்!  பெத்துமணக்கு  அம்மா,  “ஆமா...  இப்பெடத்
தூங்கினால் பெடத்தை கிழிச்சோப்லதைான!“ எனற சப்ரபொதைம் பொடன பினமபெ எழுந்மதைன.

     ஹாஸடலில்  இப்பெடதயல்லாம்  தூங்க  முடயாது.  கட்டுபொடு,  கட்டுப்பொடு!
அஞ்சமணக்கு எழுணும். ஆறமணக்குள் குளியல். அப்பறம் பெடப்ப, சோப்பொடு, ஒனபெது
மணக்கு காமலஜ!

     வீட்டல்  அந்தை  பிரச்சேதனயில்தல.  அப்பொ  தசேல்லம்.  அம்மா  தசேல்லம்!“ஒமர
தபொண்ணு. ஒமர தபொண்ணு“ எனகிற சதைந்தரம். சேலுதக அதகம். சகமும அதகம்.

     விரும்பிய  மநரத்தல்  எழுலாம்.  முடதய  விரித்துபெ  மபொட்டபெட  மடப்பில்  மியூசிக்
மபொட்டு  ஆடலாம்.  மகட்பொரில்தல.  தைனி  ரூம்  இருக்கிறது.  ஷவரில்  நதனயலாம்.
வதளயலாம்.

     ஜனனல்  வழி  கதடவீதயில்  கண்கதளப்  பெதத்து  ஹாயாய்  ஈஸிமசேரில்  நாவல்
பரட்டலாம்.

  ஆனால்...  இப்மபொது  அப்பெட  முடீயவில்தல.  முடயாது.  பெரீட்தசே..  பெரீட்தசே  எனகிற
உறத்தைல்! ஜாலி மூமடயில்தல. பெடப்ப, பெடப்ப!

     ஹாஸடலில் எனறால் பெடப்ப தைாமன வந்துவிடும்.  மதைாழிகதளப் பொரத்துப் பொரத்து
மபொட்ட  எழும்.  அவள்  பெடக்கிறாமள...  இவள்  பெடக்கிறாமள...  எனகிற  தபொறாதம
ஆமவசேத்ததைக் கிளப்பம்.

     வீட்டல் இது ஒரு குதற.

     நாமாக பெடக்க மவண்டும்.

     இப்மபொதும்...

     குளித்து  லூஸ  மஹரில்  அமரந்தருந்மதைன  தகயில்  பொடப்பத்தைகம்!  தநட்டுரு
மபொடுவதைற்காக நிமிரந்தைமபொது எதமர டரஸிங்க மடபிள் கண்ணாடயில் எனது வனப்ப
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ஈரத்து.  மாரபின கன  பெரிமானத்ததை  பெனியன பெதறசோற்றிற்ற.  வழைவழை கனனம்.  மராஸ
கலர சோயம். தசேதுக்கின இடுப்ப.

     “நிமவதைா! உனதன கட்டக்கப் மபொகிறவன தகாடுத்து தவச்சேவண்ட!“

     மதைாழிகளின  கிண்டல்.  ஞாபெகத்தல்  நாணம்  மிதைந்தைது.  எனதனக்  கட்டக்  தகாள்ளப்
மபொகிறவன யார? எப்பெட இருப்பொன?

     சீ, இப்மபொ இதுவா முக்கியம்...?

     பெடப்ப,  பெடப்ப,  பெட!  கவனம் முழுவதும் அதல்தைான இருக்க மவண்டும்.  சிந்ததைதய
சிதைறவிடாமதை! பெட!

     எத்தைதன முயனறம் கூட முடயவில்தல. மனதல்  எனனமவா ஒரு குதற, தவற்றிடம்.
எததைமயா பெறிதகாடுத்தை மாதரி. எனன அது?

     ஆங்க!  மறந்மதை  மபொய்விட்மடமன!  டானி!  எனது  தசேல்ல  நாய்  வந்தலிருந்து
ததைனபெடமவ இல்தலமய... எங்மகப் மபொயிற்ற?

     கதைதவத்  டதைறந்து,  சேதமயலிலிருந்தை  அம்மாவிடம்,  “அம்மா!  எங்மக  என  டானி?“
எனற கத்தமனன.

     “துரத்த விட்டுட்மடாம்!“ எனறாள் அசேட்தடயுடன.

     “துரத்தயா...?“எனக்கு பெகீதரனறிருந்தைது. “ஏன...ஏன?“ 

     “அதுக்கு தவறிபிடச்சிருச்ச!“

     “அப்பெடனன யார தசோனனது...?“

     “பெக்கத்துத் ததைரு தபெயதனக் கடச்ச – ஆபெத்தைாகிப் மபொச்ச! அததைல்லாம் உனக்கு ஏன?
ந மபொய் பெட!“

     அம்மாவின மமல் மகாபெம் மகாபெமாய் வந்தைது. டானிக்கு தவறியா? தநவர! இருக்காது.
இருக்க முடயாது!  பெக்கத்துத் ததைரு தபெயனக்கு ஆபெத்ததைனறால் அதைற்கு டானி எனனப்
பெண்ணும்? அவன எனனப் பெண்ணனாமனா... எததைத் தனறாமனா?

     அதறக்குத் தரும்பம்மபொது மனது கனத்தைது. பெடப்பில் கவனம் மபொகவில்தல. டானி!
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     எத்தைதன  பத்தசோலியான  நாய்!  மனிதை  தஜனமம்  எடுக்க  மவண்டயது  அது.  தைவறி
நாயாகிவிட்டததைனற பெலமுதற நிதனத்தருக்கிமறன.

     அதைற்கு அத்தைதன  அறிவு.  அழைகு.  ஊருக்கு  வந்தைால் என  தபொழுது  அதைனடன தைான
கழியும். ஒரு மகாடு கட்டனால் மபொதும் எளிதல் பரிந்துக் தகாள்ளும்.

     எனனடன வாக் வரும். பெந்தைடக்கும். தகயில் அரிக்கிறததைனற தசோறிந்தைால் ஓடவந்து
தைன  காலால்  தசோறிந்துவிடும்.  தலட்  மபொடும.  ஃமபெதன  அட்ஜஸட்  தசேய்யும்.
தசேட்ஸைகூட விதளயாடும் எனறால் பொரத்துக் தகாள்ளுங்கமளன!

     அப்பெடப்பெட்ட டானிக்கா தவறி...?

     சோனமஸை  இல்தல.  மபொன  மாதைம்கூட  அதைற்கு  தசேக்கப்  பெண்ண  இனதஜக்ஷன
மபொட்மடமன! அப்பறம் எப்பெட...?

     யாமரா கததை கட்ட விட்டருக்கிறாரகள்...  எனக்கு இருப்பக் தகாள்ளவில்தல. டானி...
டானி...  எனற  கண்  கலங்கிற்ற.  இங்கு  தைாமன  டானி  பெடுக்கும்!  இந்தை  ஜனனல்  மமல்
ஏறிக்தகாண்டு குதரக்குமம!

     தைதலவலி எனறால் மருந்து மதைய்ப்பெததைனன,  நான தூங்கும் வதர தைானம் தூங்காமதை!
ஊருக்குப் மபொகிமறன எனறால் பெஸ ஸடாண்டு வதர வந்து கண் கலங்குமம!

     அதைற்தகப்பெட...?

     பத்தைகத்ததை மூட தவத்துவிட்டு, தருமபெச் சேதமயல்கட்டற்குப் மபொமனன.

     “அம்மா! டானி மபொய் எத்தைதன நாளாச்ச?“

     “எனன... நானதகந்து நாளிருக்கும்!“

     “நானதகந்து நாளாய் அது தரும்பிமய வரலியா...?“

     “வந்தைது.  சடு  தைண்ண  ஊற்றிமனன  பொரு...  வீல்...  வீல்ன  அலறிக்கிட்டு  ஓடமய
மபொச்ச!“  எனற  அம்மா  தவற்றிவிழைா  தகாண்டாடாதை  தபெருமிதைம்!  எனக்குக்  மகாபெம்
மகாபெமாய் வந்தைது.

     மசே!  பிள்தள  மாதரி  வளரத்துவிட்டு  கதடசியில்  சடுதைண்ணீர!  இத்தைதன  நாட்கள்
அதைன மமல் காட்டன பிரியதமல்லாம் மபொலியா? ஹம்பெக்கா? நாதளக்கு எனக்கும் இந்தை
நிலதமதைானா?  எனக்கும்  ஏதைாவது  சீக்கு  எனறால்  இப்பெடத்தைான  விரட்டவிட்டு
விடுவாரகளா...?
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     டானி.  எங்மக  –  எப்பெட கஷ்டப்பெடுகிறமதைா?  உடமன அததைப் பொரத்தைாக மவண்டம்!
எங்மகதயனற மபொய் மதைடுமவன? 

     பொவிப்  பெசேங்கள்!  சம்மா  இருப்பொரகளா?  தவறி  எனறச்  தசோல்லி  கல்லாமயமய
அடத்துக் தகானற விடுவாரகமள... ! அததை எப்பெடயாவது காப்பொற்றியாக மவண்டும்.

     டரஸ  பெண்ணமனன.  முடதய  கிளிப்  பெண்ணனமபொது  காலனியின  மூதள
வீட்டலிருந்து ‘சியரஸ எனற கத்துவது மகட்டது. உடன தகதைட்டல். விசில்.

     பொல்கனி  வழி  எட்டப்  பொரத்மதைன.  அங்மக  ஆட்மடாக்களும்  தசேக்கிளுமாய்
குழுமியிருந்தைன.  ததைருவில்  ஷாமினா  விரித்து,  அதைன  கீழ்  தகாடுவாள்  மீதசேயுடன
மகாதைண்டம்  அமரந்தருக்க,  சற்றிலும  சிங்கிடகள்!  எல்மலாருதடய  தகயிலும்
கிளாஸகள்!

     மகாதைண்டம்  முத்ததர  குத்தைப்பெட்ட  தரௌட.  ஆளுங்கட்சிக்கு  மதைாஸத்.  அடதைட,
தகாதல,  மரப்...  என  எந்தைக்  குற்றத்தற்கும்  அஞ்சோதைவன,  தவறியன.  அவதனக்
கண்டாமல தபெண்கள் விலகிப் மபொவர. அந்தைப் பெக்கம் சவாசிப்பெது கூட இல்தல.

     அவனதடய வீட்டல் எப்மபொதும் ஓலமிருக்கும்.  எம்.எல்.ஏ.  யிலிருந்து மந்தரி வதர
அங்கு  வந்துப்  மபொவர.  ராத்தரிரியில்  தடீர  தடீதரன  ஆட்மடா  வரும்.  அதலிருந்து
தபெண்கள் மயங்கின நிதலயில் இபெத்துப் மபொகப்பெடுவததை நாமன எத்தைதனமயா முதற
பொரத்தருக்கிறன.

     ஏதழை  தபெண்களுக்கு  அழைகு  கூடாது.  அழைகுடன  இருந்தைால்  அப்பெடமய  தகாத்தக்
தகாண்டு  வந்துவிடுவான.  எதரக்க  முடயாது,  கூடாது.  முரண்டு  பெண்ணனால்  தவட்டு
குத்து! ஆட்சியும் மபொலீஸைும் அவனக்கு உடந்ததை!

     அதைனால் அவதன எவரும் பெதகத்துக தகாள்வதல்தல.

     நமக்மகன வம்ப எனற ஒதுங்குபெவரகமள அதகம்.

     அவன யாதரயாவது ஏதைாவது தசேய்விட்டுபெ மபொகட்டும்,  நம்மிடம் வராமலிருந்தைால்
மபொதும் எனகிற மமனாபொவம்!

     “நிமவதைா! பெக்கத்து கதடக்கப் மபொய் தகாஞ்சேம் ஏலக்காயும் முந்தரி பெருப்பம் வாங்கி
வந்துவிடுகிறாயா.?“

     நான பெதல் தசோல்லவில்தல.

     “உனக்கு பிடக்குமமனன காரட் பொயாசேம்!“
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     ஆமாம்! பொயாசேம் தைான இப்மபொ குதறச்சேல்! எனக்கு பிடத்தை டானிதய விரட்டவிட்டு
விட்டுப் பொயாசேமாம்!

     பெரஸ  எடுதைதுக்  தகாண்டு,  தசேப்பெல்  மாட்டப்  மபொனமபொது  கதைவு  அவரசேமாயும்
ஆமவசேமாயும் தைட்டப்பெட்டது.

 

   தறக்க, தவளிமய நானதகந்து மபெர லுங்கியுடனம் அனடரமவருடனம் நினறிருநதைனர. 
அவரகளுதடய தகயில் தைட! அரிவாள்! தகாடுவாள்! மூக்கில் சோராயம்!

     எதுவும் பரியாமல் பொரக்க, “அது இங்மக வந்தைதைா...?“ எனற கண்களால் மதைடனர.

     “எது?“

     “அதைாம்மா, உங்க வீட்டு நாய்!“

     அதைற்குள் அம்மா ஆஜராகி, “இல்தலமய... ஏன?“ எனறாள்.

     “தரண்டு  நாளாய் எங்களுக்கு  டகா  தகாடுத்துகிட்டருக்கு.  தகாஞ்சே  முனனாட  இந்தை
பெக்கம் வந்தைதைாமம.... பொரத்தைாச் தசோல்லுங்க! அததை விடுவதைாயில்தல.“

     “ஏன.?“

     “எனனம்மா  இப்பெட  மகட்கமற...?  தவறிபிடச்சேததை  சம்மாவிடலாமா?  தகானற
பததைக்கத்தைான!“

     “மவணாம். என டானிதய விட்டருங்க. தகால்லாதீங்க!“ எனற அலறிமனன.

     “தகால்லாமல் எனனப் பெண்ணுவதைாம்? விட்டால் ஆபெத்து! எல்மலாதரயும் கடக்கும்!“

     “கடக்காது. நான தசோல்வததைக் மகளுங்க. மவணாம். டானி பொவம்.“

     அவரகள்  எனதன  அலட்சியமாய்  பொரத்துவீட்டு  “வாங்கனடா  மபொமவாம்!“  எனற
கிளம்பினர. “கடக்காதைாம்! நல்ல கததை!“

     “அண்மண... மடதக பூச்தசேடக்கிதடயில் பொருங்க!“

     “எனனடா...?“

     “டானி!“

     “ஆமாண்மடாய்...வாங்கனடா! துரத்துங்க!“

     “ந அந்தைப்பெக்கம் வா! நான இந்தைப் பெக்கம்! ஏய்... பொரத்தருசேச. ஓடுது பொர! விடாமதை!“

     “ஏய்... ஏய... நில்லு! நில்லு!“

     அவரகள்  தைடதய  ஓங்கிக்  தகாண்டு  ஓட,  எனது  தநஞ்ச  துடத்தைது.  “மவணாம்...
மவணாம்!  அததை ஒண்ணும் பெண்ணராதீங்க!“  எனற அலறிக் தகாண்டு பினனாமலமய
ஓடமனன.

     “நிமவதைா! இங்மக வா!“
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     “எனதன விடும்மா!“

     “அது தவறி நாய்... ! கிட்மடப் மபொகாமதை! கடச்சிரும்!“

     “கடச்சோல் கடக்கட்டும்!“

     “எனக்தகனன தபெத்தயமா...?“

     “ஆமாம் டானிக்கு தவறி. எனக்குப் தபெத்தயம். எனதனயும் அமதைாடு மசேரத்து அடச்ச
தகானனிருங்க!“

     தைடயரகள் ஆமவசேத்துடன துரத்தை டானி காததை சிலிரத்துக் தகாண்டு தைாவிற்ற. மரத்ததை
வட்டமிட்டது.  முள்மவலியில் அனாயசேமாய் பெதுங்கி தவளிமயறிற்ற.  உயிதர பிடத்துக்
தகாண்டு ஓடற்ற.

     அவரகளும்  சேதளக்கவில்தல.  லுங்கி  நழுடவினததையும்  தபொருட்பெடுத்தைரமல்
“விடாமதை... ஓடுது!“ எனற துரத்தனர. “உனக்கு அவ்மளா தமிரா.? எங்மக ஓடுவாய் ந...?“

     “மவணாம் மவணாம்....விட்டருங்க!“

      என  மவண்டுமகாட்ள  பெற்றி  எவகுக்கும்  தபொருட்டல்தல.  கவதலப்பெட்டதைாயும்
ததைரியவில்தல. மனது டானி... டானி... எனற அஞ்சிற்ற. ஓடவிடு! ஓடத் தைப்பித்துவிடு!

     டானி...ஏன இங்மக வந்தைாய்?

     எங்காவது  தவளியூருக்குப்  மபொய்  விடுவதுதைாமன!பொவிகளின  கண்ணல்  ஏன
பெட்டாய்?  எனக்குத்ததைரியும்.  நான  வந்தருப்பெது  ததைரிந்து  எனதனப்  பொரக்கதைான
வந்தருப்பொய்!

     அத்தைதன விசவாசேம்! அது உனக்கிருக்கிறது. எனக்கிருக்றிது இவரகளுக்கில்தலமய... !
பொவிகள்!

     ஐமயா!  ஓட  ஓடத்  துரத்துகிறாரகமள....  ஐமயா!  ஒருத்தைன  தகாடுவாதள
விட்தடறிகிறாமன!

     “டானி!“  எனற  நான  காதுகதளப்  தபொத்தக்  தகாண்டு  கதைற,  ஒரு  இம்மியில்  குறி
தைப்பிற்ற.  இல்தலதயனறால்...  இல்தலதயனறால்  தகாடுவாள்  மபொன  மவகத்தற்கு
இந்மநரம் அது கச்சேலாகியிருக்கும்.

     தைாங்க் காட்!

     டானி  அதைற்கள்  ஓட  மதறந்தருக்க,  எனக்குச்  சேமாதைானமாயிற்ற.  அவரகள்  தகதய
பிதசேந்துக் தகாண்டு எனதன முதறத்தைனர.

     “எல்லாம் உனனாலதைான! உனதன யார இங்மக வரச் தசோனனது?“

     “தையவு தசேஞ்ச என டானிதய விட்டருங்க!“

     “எனனம்மா ந பரியாமல் மபெசிகிட்டு... அதுக்கு தவறி!“

     “இல்தல.  இருக்காது.  இருக்க  முடயாது!  தவறிபிடக்கிற  அளவிற்கு  அதைற்ற
வயசோகிவிடவில்தல.  இரண்டு  வருட  குட்ட.  தைவிர  அதைற்கு  எந்தைவிதை  தகட்ட
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சேகவாசேமுமில்தல.  தவளிமய  பெச்தசேத்  தைண்ணக்கூட  குடப்பெதல்தல.
குடக்கவிடுவதுமில்தல!“

      “மடய்! அங்மக எனன மபெச்ச. ! வாடா. !“

  அவரகள், மவட்டதய வரிந்து கட்டக் தகாண்டு மபொருக்குப் மபொகும் சிப்பொய்கள் மபொல
ஓட ஆரம்பித்தைனர.

  டானிக்கு  எந்தை  ஆபெத்தும்  மநரந்து  விடக்கூடாமதை  –  ஆது  தைப்பித்து  விட  மவண்டுமம
எனற பிராரத்தத்துக் தகாண்டு வீட்டல் நுதழைய- அம்மா, “ஏலக்காய் வாங்கி வந்தைாயா.?“
எனற கரஜித்தைாள்.

     “இல்தல எனற அதறக்குள் மபொய் கதைதவ மூடக்தகாண்டு விசம்பெ ஆரம்பித்மதைன.
அவரகளின  துரத்தைலும்,  டானி  நாக்தக  ததைாங்கப்  மபொட்டுக  தகாண்டு  ஓடனதும்
பெரிதைாபெம் தைந்தைன.

   இதைற்காகவ அததை வளரத்மதைன?

  இப்பெட அடத்துக் தகால்லவா பிரியமாய் பெழைகிமனன?

  குத்துக்காலிட்டு மசோகத்துடன அமரந்தருக்க. மகாதைண்டத்தன வீட்டலிருந்து, “எனதன
விடு... எனதன விடு!“ எனற தபெண் குரல் ஒனற அலறவது மகட்டது.

     ஐனனல் ததரச் சீதலதய விலக்கிப் பொரத்மதைன.  அங்மக அவனது வீட்டு வாசேலில்  –
வாசேல் எனறக் கூட பொரக்காமல் மகாதைண்டம் ஏமதைா ஒரு தபெண்தண கட்டப்பிடத்து...

     அததையும்,  நானகு  மபெர  மவடக்தகப்  பொரத்துக்தகாண்டு  நினறிருந்தைனர.  மசே!
மிருகத்தைனம். தவறித்தைனம். இந்தை தவறியனக்கு முடமவயில்தலயா...?“

  பினபெக்கமிருந்து அதைற்குள் “ஏய்.. ! விடாமதை! அப்பெடமய வதளத்துப் பிட! மண்தடதய
பொரத்துப் மபொடு!“ எனற குரல்கள் ஆரப்பெரிக்க – சேட்தடனற பொல்கனிக்கு ஓடமனன.

     அங்மக  மரத்தைடயில்  பெயமும் பெரிதைவிப்பமாய்  –  கதளப்பம்  –  இதளப்பமாய்  டானி
பெதுங்கி  நினறிருநதைது.  அதைன  கண்கள்  தசேருகி  இருந்தைன.  நாக்கில்  வறட்சி.  கால்களில்
நடுக்கம்.

     டானிக்கு அதைற்குமமல் ஓடமுடயாதருக்க மவண்டும்.  தைடப்பெசேங்கள் தைடதய ஓங்கிக்
தகாண்டு அப்பெடமய அததை தநருங்க... தநருங்க...

     “டானி!  ஓடவிடு!  ஓடவிடு!“  எனகிற எனது  அலறல்...  அதைன காதுகளில் விழுந்தைதைா.
இல்தல விழுந்தைததை அதைனால் கிரகிக்க முடயவில்தலயா எனற ததைரியவில்தல.

     அந்தைத் தைடயரகள் – ஆமவசேத்துடன ஆயுதைங்கதள ஓங்கி அதைன தைதலயில் –

     டானி அலறவில்தல. தபொத்ததைனற சருண்டு விழுந்தைது. நானதைான “அம்மா... !“ எனற
அலறிக் தகாண்டு ஓடமனன.

     மூதளவீட்டல் இனனமும் அந்தைப் தபெண் தைன கற்தபெ காப்பொற்றிக் தகாள்ள மபொராடக்
தகாண்டருந்தைாள். மகாதைண்டம் சோராய தவறியுடன அவதளக் கண்ணாபிண்ணா பெடுத்தக்
தகாண்டருந்தைான.
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     இங்மக-

     நிஜ தவறியன தவளிமய கும்மாள மடக்கிறான.  ஆனால் வாயில்லா என டானிதய
அடத்துக் தகானறவிட்டாரகள்.

     இவரகளால்  –  இந்தை  தைடகழுததைகளால்.  மகாதைண்டத்ததை  இமதை  மாதரி  அடக்க
முடயுமா...  தவட்ட முடயுமா?  நடுத்ததைருவில் தவத்து தகால்ல முடயுமா...?  என மனது
அழுதைது, கனத்தைது, துக்கத்தல் கதரய ஆரம்பித்தைது.
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24. எனறம் நான மகிழ்மவன

    மதவாணன உற்சோகமாயிருந்தைான. அவனதடய உற்சோகத்தற்கு காரணம் – லலிதைா. 
அவதள சேந்தக்கத்தைான இப்மபொது அவன கிளம்பிக் தகாண்டருந்தைான.

  முகத்தற்குப் பெவுடர மபொட்டான. சிசிலடத்தைபெட அட்ரதஸை பெடத்துபெ பொரத்தைான.

   “லிதைா, 113/5 ஏ காதரக்கா முரி மராடு, எரணாகுளம்.“

     ஷு  மாட்டுமமபொது  –  தசோல்லாமல்  தகாள்ளாமல்  அவள்  முனப  மபொய்  நினறால்
அவளுக்கு எப்பெட இருக்கும்‘ எனற நிதனத்துப் பொரத்தைான.

     அதரவாளா...  தவட்கப்பெடுவாளா...  மகாபிப்பொளா...?  இல்தல  வீடு  எப்பெட
கண்டுபிடத்தைாய் எனற ததகப்பொளா...?

     பெஸ  ஸடாப்பில்  –  இங்மகதைாமன  அவதள  முதைனமுதைலில்  சேந்தத்மதைாம்  எனற
நிதனத்தைான.

     அவள்  –  இமதைா  இந்தை  மூதலயில்  ஹாண்ட்  மபெகுடட்ன  நினறிருந்தைாள்.  கூட்டம்
நிதறந்தருந்தைது. மலசோய் தூறல்.

     நான அவளருகில், தைவறதைலாய் அவள் காதல மிதத்துவிட “ஆ...“ எனறாள்.

     “ஸைாரி“ எனமறன.

     “அவளும் “ஸைாரி.‘‘

     “நானதைாமன மிதத்மதைன... நங்க எதுக்காக ஸைாரி தசோல்லணும்...?“

     “என  ஸைாரி“  எனற  சிரித்தைாள்.  தபெண்களின  சிரிப்ப  தபொல்லாதைது.  ஆண்கதள  ஓமர
அமுக்காய்  அமுக்குவது.  அனற  அந்தை  ஒரு  வாத்ததையில்  நம்தம  எனனட
மயக்கிவிட்டாள்....?

     மத அதைனபிறகு பெலமுதற லிதைாதவ பெஸஸடாப்பில் பொரத்தருக்கிறான. பெல தைடதன
எதரபொரத்து ஏமாந்துமிருக்கிறான.

     அவள்  யார  எங்கிருந்து  வருகிறாள்  எனபெததைல்லாம்  ததைரியாது.  தபெய்ாா  மட்டும
லலிதைா எனற ததைரியும்.
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     அவன ஒரு ஆங்கில தனசேரியில் நிருபென.  மவதலக்குப் மபொகும் தபெண்கதளப் பெற்றி
ஒரு  ஃபிச்சேர  தையாரிக்கும்பெட  ஆசிரியர  தசோல்லி  இருந்தைார.  அதைற்காகப்  பெடமும்
மபெட்டயும் எடுக்க ஆரம்பித்தருந்தைான.

     யார  யாதரமயா  மபெட்ட  எடுக்கிமறாமம.  ஏன  ‘என‘  லலிதைாதவயும்  இதல்
மசேரக்கக்கூடாது எனற மதைானறியது.

     இரண்டு வாரம் முனப அவளிடம் மகட்டமபொது “மவண்டமவ மவண்டாம்.  எனதன
விட்டு விடுங்கள்!“ எனற மறத்தைாள்.

     “ஏன லலிதைா...?“

     “எதைற்கு வம்ப - மவண்டாம்!“

     “இதல் வம்ப எனன இருக்கிறது... உன பெடம் –கூட மபெப்பெரில் வரப்மபொகிறது!“

     “அதைனால்தைான மவண்டாதமனகிமறன.“

     “அவரவரகள்  பெத்தரிதகயில்  தைங்கள்  பெடம்  வராதைா  என  அதலகிறாரகள்.
எனனடாதவனறால்...“

      “நான அதலயவில்தல. ஆதளவிடுங்கள்!“

      “மபொகட்டும். மபெட்ட மவண்டாம். எனதன உன வீட்டுக்கூடாதைா.?“

      “பெஸ வருதுங்க“ எனற நழுவப் பொரத்தைாள்.

      “ஆது  உங்க  பெஸ  இல்தல.  சேரி  வீட்டற்கு  மவண்டாம்.  அட்லீஸட்  ஆபீஸிற்காவது
அதழைக்கக் கூடாதைா..?“

     “ம்கூம்.“ எனற சிரித்தைாள். மழுப்பெல். கள்ளி!

       அதைனபிறகு அவதள அவன பெஸ ஸடாப்பில் பொரக்கவில்தல. அவள் எனன ஆனாள்..
எங்மகப்  மபொனாள்?  எனகிற  மயாசேதனயிலிருக்கும்  மபொது  ஒருநாள்  பெத்தரிதக
ஆபீஸிற்குப் மபொன பெண்ணனாள்.

         “மத. இனதனக்கு மஜாஸ ஜங்ஷனில் சேந்தப்மபொமா...?“

     “எப்மபொ...?“

122



     “சோயந்தைரம் ஐந்து மண.“

    ஐந்து  மணக்கு  அவன  சேரியாய்  ஆஜராகியிருந்தைான.  “பொரத்தைாஸ“  நிழைலில்
ஒதுங்கியிருக்க – அவள் வந்தைாள்.

     அவள் முகத்தல் வாட்டம்.  அவளக்கு எனனமவா மநரந்தருக்கிறது.  ஏமதைா சிக்கலில்
மாட்டக்  தகாண்டு  இருக்கிறாள்  எனற  பரிந்தைது.  நம்மிடம்  அவற்தற  பெகிரந்து
தகாள்ளதைான வரச்தசோனனாமளா...?

     எதுவாயிருந்தைாலும் சேரி,  அவளாய் தசோல்லட்டும எனற மபெசோமலிருந்தைான.  ஆனால்,
அவள் வாமய தறக்கவில்தல.

     அப்மபொது  யாமரா  ஒரு  இதளஞன  –  நல்ல  சிகப்பில்  வாட்டசோட்டமாயிருந்தைான  –
“ஹாய்!“ எனற தகயாட்டவிட்டு நகர...

     அவள் முகம் இருண்டு மபொனது. 

      “யார அது லலிதைா..?“

     அவள் பெதல் தசோல்லவில்தல.

     “உனதன அநிமுகமிருப்பெதைால்தைாமன ஹாய் எனறான...  அவனக்கு கதலுக்கு ந ஒரு
பனனதகயாவது  பூத்தருக்கலாம்.  இப்பெட  முகத்ததை  கடுகடுதவன
தவத்துக்தகாண்டருக்க மவட்ம்!“

     “அந்தைாள் மமாசேம்!“

     “எனன தசேஞ்சோன. ஏன மமாசேம்?“

     “அவன யாருனமன எனக்குத் ததைரியாது. ஆள் மாறிப்மபொய் ஹாய் தசோல்லிட்டானன
மதைாணுது. சேரி, வாங்க மபொமவாம்!“

     அவளின  மபொக்கு  அவனக்கு  பதராய்  இருந்தைது.  அதைற்குப்  பிறகும்  கூட  அவள்
பதரமமல் பதராய் நடந்துதகாண்டாள்.

     பெஸ  ஸடாப்பில்  அவள்  ததைனபெடமவ  இல்தல.  மவதலதய  விட்டு  விட்டு
மபொய்விட்டாமளா எனற கூட நிதனத்தைான.
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     அவள் யார.  பினனனி எனன எனபெது ததைரியாமமலமய அவனக்கு அவள் மமல் ஒரு
பெற்றதைல் வந்தருந்தைது.

     அவள்  தடீதரன  மபொன  பெண்ணுவாள்.  சேந்தக்கும்  இடத்ததையும்  மநரத்ததையும்
ததைரிவிப்பொள். மபொவான.

     அவள்  தைப்பித்  தைவறிக்கூட  தைன  விலாசேத்ததை  தசோனனதல்தல.  அவனடன
சினிமாவிற்கு வந்தருக்கிறாள். மபொரட் தகாச்சி பீச்சிற்கு மபொயிருக்கிறாரகள்.

     எங்கு  மபொனாலும  அவளிடம்  ஃப்ரீதனஸ  இருக்காது.  கண்களில்  எப்மபொதும்  ஒரு
மிரட்சி. குனிந்தை தைதல நிமிரமவ மாட்டாள்.

     அவள்  யாருக்மபொ  பெயப்பெடுகிறாள்.  யாதரமயா  தைவிரக்கப்  பொரக்கிறாள்  எனபெது
பரிந்தைது. ஆனால் அது எனன எனற பரிந்துக் தகாள்ள முடீயவில்தல. அவளம் தசோல்ல
தையாராயில்தல.

     இரண்டு நாள் முனப-

     ராதைா நிலாஸில் சோப்பிட்டு முடத்து அவள் டாய்தலட் மபொன சேமயத்தல் அவளுதடய
ஹாண்ட் மபெகில் இனதலண்ட் ஒனற இருப்பெததை கவனித்தைான.

     அது அவளுக்கு வந்தை லதலட்டராய் இருக்க மவண்டும்.

     இது அவளுக்கு வந்தருககும் பெட்சேத்தல் அவள் விலாசேம் இருக்க மவண்டுமம...!

     இருந்தைது. குறித்துக் தகாண்டான.

     இப்மபொது அந்தை விலாசேத்தற்குதைான மபொய்க் தகாண்டருக்கிறான

     வீட்தட கண்டுபிடக்க முடீயாது எனற நிதனத்தைாய் லலிதைா? இமதைா வருகிறன. வந்து
உனதன ததகக்க தவக்கிமறன பொர! இந்தை மததய யார எனற நிதனத்தைாய்...?

     “காதரக்காமுரி“  எனப்பெட்ட  அந்தை  பொரதயார  சோதலயில்  நம்பெதர  மதைட  அலுதைது,
எதரப்பெட்ட தபெண்மணயிடம், “லலிதைா வீடு ஏதைானன அறியாமமா....?“

     “ஏது லலிதைா..?“ எனற எதரமகள்வி மகட்டாள்.

     ஏது  லலிதைா  எனற  தசோல்வது  என  மயாசிக்தகயில்  “ஓ!  அ  லலிதைாவாமனா,
தகாறச்சிக்கூட நடந்தைால் மத!“
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     தகாஞ்சேம் தூரம் நடந்து மவதறாருவதர விசோரிக்க,  “மதைா அந்தை பூவரசேமரத்து வீடு!“
எனறார.

     அந்தை  பூவரசேமரத்து  வீடு  அத்தைதன  தபெரியது  ஒனறமில்தல.  சற்றிலும்  பெந்தைாவாய்
காம்பெவுண்ட் இருந்தைது. காம்பெவுண்டன மமல் கண்ணாடச் சிதைறல்கள்.

     மகட்தட  தறந்தைதும்  முதைலில்  வயதைான  மாது  ஒருத்த  ததைனபெட்டாள்.  லலிதைாவின
அம்மாவாய் இருக்குமமா....? இல்தல. பொட்ட!

     லலிதைாதவ பொரக்கணு எனறதும், “லலிதைாமவாட ஆராணு நங்கள்..?“

     “ஞான ஒரு ரிமலடவான.“

     “இவிட இருக்கி.“

     அவள் காட்டன ஸடுல் சேற்ற பெழுதுபெட்டருந்தைது. பெயந்து பெயந்து அமரந்தைான.

     அவன அமரந்து நகம் கடத்தை மபொது இரண்டு. மூனற தபெண்கள் அவதனக் கடந்து 
தசேனறாரகள். கடக்கும் மபொது கதடக்கண் பொரதவதய வீசினாரகள்.

     இவரகள்  யார.?  லிதைாவின  உடனபிறப்பகமளா.  மசேச்மசே!  இருக்‘க்காது.  இது  மலடீஸ
ஹாஸடலாய் இருக்கும்.

     ஒரு தபெண் குளித்து நர தசோட்டலுடன டாக்கிதய சற்றிக் தகாண்டு வந்தைாள்.

     அவனக்கு  தவட்கமாயிருந்தைது.  கண்கள்  கூசின.  அவளுக்கு  எதுவும்  கூசின  மாதரி
ததைரிவயவில்தல.  இனி  யாராவது  நர  தசோட்டுகிறாரகளா  எனற  அவன  எட்ட
பொரத்தைமபொது லலிதைா வந்தைாள்.

     சேட்தடனற எழுந்து தபெருமித்துடன பொரத்தைான.. அவள் முதறத்தைாள்.

     “இங்மக ஏன வந்தீங்க?“ எனறாள் பெடபெடப்பொய்.

     “ஏன லலிதைா. உனதன பொரக்க நான வரக்கூடாதைா..?“

     “நாலு  மணக்கு  சபொஷ்  பொரக்குக்கு  வமரன.  அங்மக  மபெசிக்கலாம்  இங்கிருந்து
கிளம்பங்க!“

     சபொஷ் பொரக்கில் மதவாணன மூனற மணக்மக காத்தருந்தைான.
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     அவனக்கு  குழைப்பெமாயிருந்தைது.  லலிதைா  ஏன  அத்தைதன  பெதைற்றப்பெட்டாள்?  ஏன
விரட்டனாள்...?  நாம்  எத்தைதன  பொடுபெட்டு  வீட்தட  கண்டுபிடத்மதைாம்.  அவள்
எனனடாதவனறால்... வரட்டும் நாக்தக பிடுங்கிக் தகாள்கிறமாதரி மகட்க மவண்டும்.

     அவள் ஏமதைா ஆபெத்தல் இருக்கிறாள் எனபெது மட்டும அவனக்குப் பரிந்தைது. அவதள
அதலிருந்து எப்பெடயும் காப்பொற்ற மவண்டும்.

     பொரக்கில்  நடமாடும்  பெலகார  வண்ட  சூடாய்  கட்தலட்தட  சேப்தள  தசேய்து
தகாண்டருநதைது.  குழைந்ததைகள்  ஊஞ்சேலாடன.  கண்ணாடக்  கூண்டுகளில்  மீனகள்  கலர
கலராய் துள்ளின.  தூரத்தல் கப்பெல்.  பொசேஞ்சேர பெடகுகள் தைண்ணீதரக் கிழிதைதுக தகாண்டு
பெறந்தைன.

     லலிதைா வந்தைாள். வந்தை உடமனமய. “மத.... உங்கதள யார அங்மக வரச்தசோனனது....?“

     “என காதைலிதய பொரக்க எனக்கு உரிதமயில்தலயா...?“

     “காதைலியா... எனன தசோல்கிறீரகள்..?“

     “ஏய்! எனன ரூட்டு மாறது? அப்மபொ ந சினிமாவுல மாதரி சேமகாதைரனாதைான நிதனச்ச
பெழைகினாயா...?“

     “மத!  நான  தசோல்றததை  மகளுங்க.  நண்பெராய்  நிதனச்சதைான  நான  உங்கமளாட
பெழைகமறன. நான உங்களுக்கு ஏற்றவளில்தல.“

     “அப்பெடனனா எனன அரத்தைம்...?“ தவகுண்டான.

     “நங்க காதைலிக்கிறதைா தசோனன இவள் பனிதைமானவள் இல்தல. விபெச்சோரினன!“

     மதக்குச் சேம்மட்டயால் அடத்தைது மபொலிருந்தைது. “எனன தசோல்கிறாய் லலிதைா.?“

     “ஆமாம்.  நான  உத்தைமி  இல்தல.  இந்தை  சிரிப்ப  கபெடமில்லாதைது  இல்தல.  எங்கிட்ட
வரறவங்க உடல் சகத்துக்காகதைான வரறாங்க. அனபம் ஆதைரவும் காட்ட எவரும் இல்தல.
அதுக்காக ஏங்கின மபொதுதைான உங்கள் சேந்தப்ப கிதடச்சது. சேதைா பெடுத்து பெடுத்து உடம்ப
தவறத்துப் மபொச்ச. இடததை மறக்கதைான நான உங்தகள சேந்தக்க வருகிறன.‘‘

     அனற  முழுவதும்  மத  சயநிதனவில்  இல்தல.  லிதைா  மமல்  அவனக்கு  தவறப்ப
வந்தைது.

     அடுத்தை நாள் அவள் மமல் அனதைாபெம் பிறந்தைது.
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     மூனறாம் நாள் ஒரு தீரமானத்துடன அவதள பொரக்கச் தசேனறான.

     லலிதைா  அதறக்குள்  சிதலமபொல  அமரந்தருந்தைாள்.  அவளிடம்  எந்தைவிதை
சேலனமுமில்தல. மநா சிரிப்ப. கண்கள் மசோகத்ததை சிந்தன.

அவன கட்டலில் அமர – சேட் சேட்தடனற உதடகதள கதளய ஆரம்பித்தைாள்.

     “லலிதைா. எனன இது...?“

     “ம்.?“  எனறாள்  அரத்தைத்துடன  “இது  என  ததைாழில்  கூடம்.  இங்மக  பெடுக்தக
விரிப்பெதுதைான என மவதல.“

     “மநா! நான அதுக்காக வரதல கத்தனான. “இந்தை அவல வாழ்க்தகயிலிருந்து உனதன
விடுவிக்கப் மபொகிமறன.“

     “விடுவிச்ச...?“

     “சேந்மதைாஷமா குடும்பெம்..“

     “சோரி மத! வீண் சிரமம் மவண்டாம். லீம் மீ!“ மறத்தைாள். “நான உங்கதள நம்பெமறன.
நங்க  எனதன  மீட்கலாம்.  ஆனா  அதுக்கப்பறம்...?“  உதடகதள  சேரி  பெண்ணக்
தகாண்டாள்.

     “இதுக்கு முனப ஒருத்தைர என மமல் அனதைாபெப்பெட்டு விடுவிச்சோர. அவர கம்தபெனியில்
மவதலயும் மபொட்டுக் தகாடுத்தைார. நானம் முதைல்ல ஹாப்பியா ஃபீல் பெண்மணன. ஆனா
அது  நிதலயில்லாம  மபொச்ச.  தவளிமய  பெலரும்  பெலவிதைமா  பொரத்தைாங்க.  மபெசினாங்க.
மூனறாம் நாமள தரண்டு பெசேங்க வரியானனாங்க. நான தகதய ஓங்கினப்மபொ – “இதுக்கு
முனனாட வந்தைவதைாமன – இப்மபொ உத்தைமியாயிட்டாயா...?“

     அந்தைப்  பெக்கமா  வந்தை  மபொலீஸ  அவங்கதள  பிடச்சகிட்டு  மபொச்ச.  எனதன
ஸமடஷனல கம்ப்தளயிண்ட் எழுதத் தைரச் தசோனனாங்க. மபொனப்மபொ எஸ. ஐ.  எனதன
மமாசேமா...

     மத!  மவணாம்  ப்ளீஸ!  தவளிமய  எனகு  சேந்மதைாஷமம  கிதடயாது.  நிம்மதமய
கிதடயாது!“

  “நான கல்யாணம் பெண்ணகிட்டா...?“

“மகட்க  நல்லாதைான  இருக்கு.  இது  அததைவிட  தபெரிய  சித்ரவததை.  உறத்தைலிமலமய
தசேத்துருமவன!“
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     “அப்மபொ இந்தை நரகத்தமலமய...“

     “இது நரகம் தைான. ஒத்துக்கிமறன. இங்மக எனக்கு எனன குதற? பெணம் கிதடக்கிறது.
மதைதவகள் நடக்கினறன. எங்மகமயா இருக்கிற என குடும்பெம் சேந்மதைாஷப்பெடுகிறது. தைவிர
இங்மக நான மகாராண!

      எப்மபெரபெட்டவரகளும்  என  காலடயில்.  இங்மக  வருபெவரகள்  தகாஞ்சே
நிமிஷத்தற்காகவது என அடதம!

      இமதைா நான தவளிமய வந்தைா எனனதவல்லாம் அனபெவிக்க மவண்டயிருக்கு! ப்ளீஸ
மத!  தவளிமய  வந்து  சிறதகாடக்கப்  பெடறததைவிட  கூண்டுக்குள்  அகப்பெட்மட
இருந்துடமறமற... !“

     மதவாணன விருட்தடனற தவளிமயறினான.

      அவன தநஞ்ச பொரமாயிருந்தைது.
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